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Aan:   De ouders/verzorgers van de leerlingen van De Oorsprong 
Van:   Bestuur en directeuren De Oorsprong 
Betreft:  Nieuwe coronarichtlijnen 
Datum:  26 januari 2022 
 
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
In de persconferentie van gisteravond is - zoals verwacht - door de overheid gecommuniceerd 
dat de quarantaineregels in het onderwijs met ingang van vandaag gewijzigd zijn. De 
quarantaineregels voor mensen van 0 tot en met 18 jaar zijn opgeheven, tenzij er sprake is 
van corona-gerelateerd klachten of een besmetting. Dit betekent dat alle leerlingen die geen 
klachten hebben en een negatieve (thuis)testuitslag hebben, weer van harte welkom zijn op 
school. Zij hoeven dus ook bij een besmetting in huiselijke kring niet meer automatisch thuis 
te blijven. Meer hierover leest u op deze overheidssite.  
 
Voor alle duidelijkheid vindt u hieronder een overzicht van alle regels die op dit moment 
van kracht zijn in het basisonderwijs: 

 Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als de test 
positief is, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mag 
je naar school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te 
doen. 
 

 Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in 
quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of 
meer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. 
Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar 
school komen. 
 

 Scholen hanteren waar nodig looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen 
contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. De directeur van uw school 
informeert u welke maatregelen de school hierin neemt. Ook komen leerlingen zoveel 
mogelijk zelf naar school 

 

 Leerlingen vanaf groep 6 wordt dringend geadviseerd mondkapjes te dragen in de gang. 
Het onderwijspersoneel en overige volwassenen in de school doen hetzelfde. 

 
 Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en al het onderwijs-

personeel in de scholen geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo 
nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de persoon 
en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test 
negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Personen die in de afgelopen 8 weken 
positief getest zijn, hoeven geen zelftest te doen. 
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 Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: 
volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand (ook leraren waar mogelijk), er wordt 
gezorgd voor goede ventilatie, ouders/verzorgers komen niet het schoolgebouw in en 
vergaderingen zijn online. 

 
De lokale GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld over 
quarantaine bij een grote uitbraak van het coronavirus. Indien dit het geval is, informeert de 
directeur van de school van uw kind. 
 
Uitval 
De verwachting is dat het aantal besmettingen toe zal nemen, ook op scholen. Het is te 
verwachten dat dit ook meer uitval van personeel op zal leveren. We blijven proberen steeds 
onderwijs op school te verzorgen, maar houd er ook rekening mee dat het gebrek aan 
beschikbaar personeel ook reden kan zijn om een klas/klassen naar huis te sturen. De school 
van uw kind informeert u hierover, mocht dit het geval zijn. 
 
Tot besluit 
Het blijft van het grootste belang om samen de basisregels én de onderwijsspecifieke regels 
uit te voeren. Wij als school, maar ook u als ouder(s)/verzorger(s) en onze leerlingen. Mogen 
wij weer op u rekenen? 
 
Over drie weken komt er een nieuw weegmoment. Het kan zijn dat de richtlijnen voor het 

onderwijs dan weer gewijzigd worden. Wij houden u op de hoogte. 

 

Mocht u nu vragen hebben, stel deze dan aan uw directeur. 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

 

 

Bestuur en directeuren De Oorsprong 
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