Middelburg, 26 januari 2022
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Gisteravond was er weer een persconferentie. Daarbij hebben we gehoord dat de
quarantainemaatregelen voor het onderwijs gelukkig worden versoepeld. Dit is voor onze
leerlingen, onze medewerkers en voor rust en structuur in het onderwijs heel erg fijn.
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen na contact met een besmette persoon op
school of thuis of gewoon naar school en hoeven niet meer in quarantaine. Voorwaarde is
dat ze geen klachten hebben en vijf dagen vanaf het contact met een besmette persoon een
thuis zelftest doen. Leerlingen kunnen daarom vanaf vandaag, 26 januari, op school bij het
LSP of bij de conciërge vijf zelftesten ophalen. Als een leerling geen zelftesten wil afnemen,
zullen ze wel in quarantaine moeten. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid deze
richtlijnen van de overheid te volgen.
Als in een klas meer dan drie leerlingen positief getest zijn, hoeft de klas niet meer naar huis
gestuurd te worden om in quarantaine te gaan. Wel krijgen ook hier de leerlingen die in
nauw contact zijn geweest (tenminste 15 minuten binnen anderhalve meter bij de besmette
leerling) het verzoek vijf dagen een zelftest af te nemen. Ook hier geldt dat wanneer een
leerling geen zelftest wil afnemen, de leerling wel in quarantaine moet.
Leerlingen die door afwezigheid schoolwerk niet hebben gemaakt, nemen zelf contact op
met hun docenten om het werk in te halen. Leerlingen die het overzicht kwijt zijn door
langere tijd afwezigheid kunnen contact opnemen met hun mentor. De mentor kan met de
leerling in gesprek en samen naar oplossingen zoeken.
Verder blijven natuurlijke de volgende maatregelen van toepassing:
• 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. We willen ouder(s)/verzorger(s) vragen om in geval
van een positieve pcr-test CSW te informeren.
• Leerlingen en medewerkers dragen mondkapjes bij verplaatsingen voor, na en tussen
de lessen.
• Voor alle leerlingen en alle medewerkers in de scholen geldt: twee keer per week
thuis een preventieve zelftest doen. 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 medewerker naar school. Personen die in de afgelopen
8 weken positief getest zijn, hoeven geen zelftest te doen.
• Uiteraard gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen: draag een
mondkapje, was regelmatig de handen en nies in de elleboog.
Namens alle collega’s doe ik een dringend beroep op de leerlingen om afstand te houden tot
onze medewerkers. Voor het personeel is het risico om wel ziek te worden van een
coronabesmetting groter en we willen uiteraard graag voorkomen dat medewerkers ziek
worden.

Namens de directie,
Met vriendelijke groet
F.C. van der Knaap

