Castricum, 17 januari 2022
Beste leerlingen, beste ouders,
We hebben vorige week een goede start op school gemaakt met fysiek onderwijs. We zien dat veel
leerlingen bewust met coronamaatregelen omgaan: de zelftests worden veel gebruikt en het gebruik
van mondkapjes bij binnenkomst gaat ook goed (dit kan nog beter als iedereen erop blijft letten dat
je bij alle verplaatsingen in school een mondkapje op moet houden). Maar we zien helaas ook dat het
aantal besmettingen toeneemt (vorige week waren ongeveer 21 leerlingen positief getest – dit liep
op in de week) en vandaag krijgen 4 klassen thuisonderwijs. In dit bericht informeer ik jullie over hoe
we omgaan met meerdere besmettingen in één klas. Daarnaast is vrijdag een nieuwe
persconferentie geweest. Dit heeft ook gevolgen voor onze school.
Om te beginnen: de gevolgen van de persconferentie van afgelopen vrijdag. Hierin werd aangegeven
dat de quarantaineregels aangepast zijn. De rijksoverheid geeft nu het volgende aan:
U gaat thuis in isolatie als u positief getest bent op corona. Hoelang dit duurt en wat de regels zijn,
hoort u van de GGD. U gaat soms 10 dagen in quarantaine. Bijvoorbeeld als u in de buurt was van
iemand met corona. U kunt de quarantaine verkorten als u op dag 5 een test laat doen bij de GGD die
negatief is.
U bent uitgezonderd van de quarantaine wanneer u langer dan 1 week geleden een boostervaccin
heeft gehad. Of als u korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld bent en geen klachten
heeft
(Meer informatie: In quarantaine of in isolatie door corona en testadvies | Coronavirus COVID-19 |
Rijksoverheid.nl).
Mocht onder schooltijd bekend worden dat een leerling een nauw contact is, dan zullen we altijd de
leerling naar huis sturen en dan kan thuis een zelftest gedaan worden. We bieden geen mogelijkheid
om zelftesten op school te doen.
Het is inmiddels al een paar keer gebeurd dat er in een klas meerdere leerlingen besmet zijn geraakt,
waarna besloten is deze klas online onderwijs te laten volgen. Dit doen we als in een klas 3 of meer
besmettingen zijn geconstateerd. Als dit gebeurt onder schooltijd dan vragen we de leerlingen om
bericht naar huis te sturen dat ze naar huis gaan om daar verder online les te krijgen.
Leidraad hierbij is het document ‘succesvol thuiswerken’ dat in de bijlage staat.
We houden jullie de komende tijd wat vaker op de hoogte van de ontwikkelingen rond corona op
school.
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