Rotterdam, 26 januari 2022
Onderwerp: nieuwe quarantaineregels voor leerlingen
Beste ouder(s)/verzorgers(s), beste leerlingen,
Gisteravond zijn er nieuwe quarantaineregels bekend gemaakt voor het onderwijs. De regels zijn versoepeld.
Dat is fijn omdat leerlingen niet meer preventief in quarantaine hoeven waardoor zij minder onderwijs
missen.
Geen hele klassen meer naar huis
Vanaf vandaag sturen wij geen hele klassen meer naar huis als er meer dan drie leerlingen in een klas corona
hebben. Alleen leerlingen die zelf coronaklachten hebben, moeten thuisblijven. Zij doen dan een zelftest. Als
de zelftest negatief is, mogen zij weer naar school komen.
Hieronder zetten we de belangrijkste coronaregels op een rij. Om te zorgen voor een veilige schoolomgeving
is het belangrijk dat we ons allemaal aan onderstaande maatregelen houden.
Basisregels


Iedereen houdt zich aan de basisregels. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/algemene-coronaregels/basisregels)

Quarantaineregels








Leerlingen hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met iemand die corona
heeft.
Alle leerlingen zonder klachten zijn op school.
Als leerlingen klachten hebben die op corona kunnen duiden, dan blijven zij thuis en doen een
zelftest (of een GGD-test).
Als de zelftest (of GGD-test) negatief is, dan komen leerlingen naar school. Dat mag dus ook met
klachten.
Als de zelftest positief is, dan doen zij z.s.m. een GGD-test en blijven zij thuis tot de uitslag bekend is.
Bij een positieve GGD-test, gaan leerlingen in quarantaine en volgen zij de adviezen van de GGD.
De quarantaine is minimaal 7 dagen vanaf het moment dat de klachten begonnen, dus niet vanaf de
datum van de uitslag!

Afstand houden:



Leerlingen houden 1,5 meter afstand van schoolmedewerkers.
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Mondkapje:



Buiten het leslokaal draagt iedereen een mondkapje.
Leerlingen zijn verplicht om zelf een mondkapje van huis mee te nemen.

Zelftesten




Leerlingen doen tweemaal per week thuis een zelftest, voordat zij naar school gaan (ook als zij geen
klachten hebben, gevaccineerd zijn of langer dan 8 weken geleden corona gehad hebben).
Zelftesten worden niet in de school gedaan.
Leerlingen kunnen de zelftesten bij de administratie gratis ophalen om mee naar huis te nemen.

In de school





Leerlingen gaan pas het lokaal in als de docent binnen is en ze gaan als eerste het lokaal uit.
Aan het einde van de les gaan leerlingen z.s.m. naar het volgende lokaal of naar de aula. Leerlingen
blijven niet hangen in de gangen of trappenhuizen.
Afspraken met ouders zijn zoveel mogelijk online, behalve als de aard van het gesprek het
noodzakelijk maakt om een afspraak op school te maken.
Bij een afspraak op school vullen ouders de bezoekerslijst in. Bij klachten die kunnen duiden op
corona, maken we een andere afspraak.

Vanzelfsprekend kunt u bij vragen of zorgen altijd contact opnemen met de coach van uw zoon of dochter of
met de schoolleiding.
Met vriendelijke groet,
Sietske Grinwis
Locatiedirecteur Mavo Centraal

