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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

Krommenie 25 januari 2022 

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals net bekend is geworden tijdens de landelijke persconferentie, zijn er aanpassingen voor de 
quarantainerichtlijnen voor het voortgezet onderwijs. Hierbij in deze brief meer informatie. 

Vanaf morgen, 26 januari, hoeven leerlingen die in contact zijn geweest met een positief geteste 
leerling, niet meer in quarantaine. Dus alle leerlingen die niet positief getest zijn (zelftest of PCR-test) 
en geen corona gerelateerde klachten hebben kunnen weer lessen op school volgen.    

Dit betekent dat bij een besmetting in de klas er drie opties zijn: 

 Leerlingen met corona gerelateerde klachten gaan in quarantaine en doen op dag 5 een test 
bij de GGD. Indien deze GGD-test negatief is, komen de leerlingen weer naar school. Bij een 
positieve test, blijven de leerlingen uiteraard thuis en volgen de richtlijnen vanuit de 
GGD/RIVM  
 

 Leerlingen zonder corona gerelateerde klachten komen naar school en doen gedurende vijf 
dagen, voorafgaande aan de schooldag, thuis een zelftest. Indien deze zelftest negatief is, 
kunnen leerlingen naar school. Bij een positieve zelftest, dan een afspraak maken bij de GGD 
en blijven de leerlingen thuis  
 

 De leerling die positief getest is, volgt de richtlijnen van de GGD/RIVM en blijft uiteraard thuis 
 

De informatie over leerlingen die in quarantaine gaan ontvangen wij graag per mail via 
brchv@bertrand.nl. Informatie over een leerling met een positieve test ontvangen we graag telefonisch 
via ons algemene telefoonnummer. 

Leerlingen die op dit moment op basis van de oude regels in quarantaine zijn gegaan en die geen 
corona gerelateerde klachten hebben, verzoeken wij een zelftest te doen. Is de uitslag negatief, dan 
zien wij deze leerlingen graag morgen weer op school. Is de uitslag positief, dan blijven de leerlingen 
uiteraard thuis en volgens de richtlijnen van de GGD/RIVM. 

Verder blijven de basis hygiënemaatregelen en mondkapjesplicht gelden, blijven we zo goed mogelijk 
ventileren, zijn er zelftesten op school beschikbaar en komen we graag in contact als er vragen en/of 
zorgen zijn.   

We zijn blij met de versoepelingen van de quarantainerichtlijnen. We vinden het ook spannend wat dit 
gaat beteken voor de besmettingen van onze collega’s en onze leerlingen.  

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding 
Sandra Campos 
rector     
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