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Beste ouders/verzorgers

Gisteravond heeft het kabinet ons geïnformeerd over de versoepelingen in het

quarantainebeleid. Zie hiervoor dit bericht vanuit de PO-raad: quarantaineregels

versoepeld.

Dit zijn de belangrijkste punten:

● Leerlingen in het basisonderwijs blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het

coronavirus, ziek zijn of klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.

● Leerlingen in het po en v(s)o 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.

● 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.

● Het is belangrijk voor leerlingen dat zij zich regelmatig testen door middel van een

zelftest. Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te

doen.

● Omdat de quarantaineregels onmiddellijk ingaan, mogen klassen die momenteel in

quarantaine zitten vanwege de aanpassing van de regels meteen weer naar school.

● Per situatie is verschillend of dit organisatorisch haalbaar is; soms lukt dit bijvoorbeeld

niet door ziekte van onderwijspersoneel. De directie van de school zal u hierover

informeren.
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Natuurlijk zijn wij blij met deze versoepelingen, maar wij maken ons wel zorgen omdat we

nog steeds te maken hebben met een toename van besmettingen van leerkrachten en

leerlingen. Dit kan dus betekenen dat toch geen les gegeven kan worden.

Wij spannen ons dan in om wel online les te geven, echter gezien de bezetting op onze

scholen lukt dat niet altijd; helaas is er nog steeds sprake van een lerarentekort.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Mirjam Leinders
Bestuurder Innoord


