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Aan: leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) van de scholen van PCOU Willibrord

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,
Dinsdagavond op de persconferentie heeft het kabinet versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Specifiek voor het onderwijs gaan de quarantaineregels
veranderen. Daar zijn we blij mee, omdat door de nieuwe regels kinderen die niet ziek
zijn, naar school mogen komen.
Verderop in deze brief kom ik terug op de nieuwe regels. Eerst wil ik op deze plek mijn
waardering uitspreken voor alle leerlingen en ouders, onderwijzend en ondersteunend
personeel en schoolleiders die in deze crisis samen de schouders eronder hebben
gezet om het onderwijs zo veel mogelijk door te laten gaan. Het is voor niemand
gemakkelijk geweest. Ik begrijp heel goed dat er zorgen waren en zijn over veiligheid
en gezondheid en over de gevolgen van de crisis op de langere termijn. Ik vind het
belangrijk dat die zorgen op een constructieve manier worden gedeeld en dat we in
gezamenlijkheid onderzoeken hoe we er het beste mee kunnen omgaan, binnen de
mogelijkheden die we hebben.
Het einde van de crisis lijkt in zicht, maar we zijn er echt nog niet. Ook in deze fase
blijft het van groot belang dat we ons aan de regels houden en bij zorgen of twijfels
elkaar op een respectvolle manier opzoeken.
De nieuwe regels – puntsgewijs
1. Leerlingen met een neusverkoudheid of andere coronaklachten die kunnen wijzen
op besmetting met het coronavirus doen een zelftest.
a. Met een negatieve zelftest mag je naar school, maar het dringende advies is
wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
b. Als de zelftest positief is, ga je naar de GGD-teststraat voor een PCR-test en
blijf je daarna thuis in afwachting van de uitslag. Bij een positieve uitslag volg
je de aanwijzingen van de GGD op.
2. Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het
coronavirus hoeven niet in quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen
wijzen op het coronavirus. In dat geval, zie 1.
3. Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in
quarantaine. Alleen de leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven
thuis. De GGD kan altijd aanvullende adviezen geven aan een school, bijvoorbeeld
over quarantaine bij een grote uitbraak van het coronavirus.
4. Leerlingen vanaf groep 6 op de basisschool tot en met alle klassen op de
middelbare school dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.
5. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs, alle leerlingen
van het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel in de scholen
geldt: 2 keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp
van ouders of andere verzorgers. Als de zelftest positief is, blijft de leerling of
leraar thuis en laat zich testen in de GDD-teststraat. Als de test negatief is, kan
de leerling of leraar naar school.
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6.

7.

In de scholen gelden nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen
houden onderling 1,5 meter afstand, er wordt gezorgd voor goede ventilatie,
ouders komen niet het schoolgebouw in en vergaderingen zijn online. Aanvullend
kunnen scholen specifieke maatregelen treffen, afhankelijk van de situatie (bijv.
looproutes, spreiden van pauzes en vermijden van contacten tussen verschillende
schoolklassen te vermijden).
Het blijft belangrijk de basismaatregelen, zoals regelmatig handen wassen en
goed ventileren, na te blijven leven.

Zoals gezegd kwamen er in de eerste schoolweken van 2022 door de oplopende
besmettingscijfers in combinatie met de quarantaineregels veel klassen thuis te zitten.
We hopen dat dit met de nieuwe maatregelen minder het geval zal zijn, maar we
moeten realistisch zijn: nog steeds zullen er lessen uitvallen, omdat docenten uitvallen
en het door het lerarentekort niet altijd mogelijk is vervanging te regelen. We hopen
op uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,

Fawzia Nasrullah
Voorzitter college van bestuur
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