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Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Zoals jullie wellicht in het nieuws hebben vernomen, heeft het OMT het kabinet geadviseerd over het
versoepelen van de quarantainemaatregelen. Het is op dit moment nog onduidelijk of het kabinet dit
advies overneemt. Vanavond in de persconferentie verwachten we hier duidelijkheid over te krijgen. We
krijgen al veel vragen over of leerlingen die nu in quarantaine zitten morgen weer naar school mogen
komen. Vandaar dat wij u nu alvast dit bericht sturen.
Het advies van het OMT luidt als volgt:
Kinderen t/m 12 jaar hoeven na nauw contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine,
wanneer ze zelf geen klachten hebben.
Leerlingen tussen 13 en 18 jaar mogen na een nauw contact met een besmet persoon kiezen
 Optie 1: 5 dagen in quarantaine, daarna een PCR test
 Of, optie 2: gedurende 5 dagen elke dag een zelftest. Dit advies geldt alleen wanneer zij
zelf geen klachten hebben.
Vanavond horen we of het kabinet dit advies overneemt. Mocht dat het geval zijn, dan mogen leerlingen
die in quarantaine zitten wegens een nauw contact, morgen weer naar school, onder de volgende
voorwaarden:
Vóórdat je school komt doe je gedurende 5 dagen na het nauwe contact dagelijks een zelftest, deze
moet steeds negatief zijn.
Je komt alleen naar school wanneer je geen klachten hebt
Je draagt een mondkapje zodra je je door de school beweegt
Wanneer deze versoepeling ingaat, is het van groot belang dat leerlingen zich aan bovenstaande regels
houden. We willen de verspreiding van het virus nog steeds zoveel mogelijk beperken, om de leerlingen
en collega’s met een kwetsbare gezondheid of kwetsbare naasten te beschermen.
Mochten er naar aanleiding van de persconferentie meer wijzigingen volgen, dan worden jullie daar in de
loop van deze week over geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sanne Verhagen
Rector

