
 

Volendam, 23 november 2021 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
Door recente wijzigingen lijkt het mij goed u op de hoogte te brengen hoe wij nu omgaan met 
besmettingen op school. Hierbij volgen we de richtlijnen voor het onderwijs die door de 
overheid zijn opgesteld. Mocht er een klasgenoot van uw kind positief getest worden, krijgt u 
een bericht van ons. 
 
Als een leerling in de klas van uw kind positief getest is, zijn er twee mogelijkheden. Uw kind 
is wel of geen nauw contact van deze leerling. Nauw contact betekent dat uw kind langer dan 
15 minuten binnen 1,5 meter afstand van deze klasgenoot is geweest. 
 
Bij geen nauw contact (ook wel overige contacten genoemd) hoeft uw kind niet in 
quarantaine en hoeft zich niet te laten testen. 
 
Bij wel nauw contact zijn er twee mogelijkheden. Als uw kind beschermd is tegen corona 
hoeft uw kind niet in quarantaine. Als iemand in uw huishouden positief is getest blijft u altijd 
thuis.  
 
Beschermd tegen corona: 
Je bent voldoende beschermd tegen een (nieuwe) coronabesmetting als je volledig bent 
gevaccineerd of binnen de afgelopen 6 maanden (180 dagen) corona hebt gehad. 
 
Als uw kind niet beschermd is tegen corona en wel een nauw contact, moet uw kind wel in 
quarantaine. Dit betekent: 
 
Je gaat meteen thuis in quarantaine omdat je na het laatste contact met de persoon die 
corona heeft, nog ziek kunt worden. Door thuis te blijven is de kans klein dat je andere 
mensen besmet als blijkt dat je corona hebt.  
 
Word je tijdens de quarantaine ernstig ziek en heb je medische hulp nodig? Bel dan direct 
jouw huisarts en zeg dat je in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft. 
Laat je 5 dagen na het laatste contact met de persoon die corona heeft, testen bij de GGD. 
Dit is om te kijken of je uit quarantaine mag. Als de testuitslag negatief is, dan mag je 
stoppen met de quarantaine. Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035.  
 
Houd jouw gezondheid de komende 10 dagen extra goed in gaten.  
 
Krijg je klachten die bij corona passen zoals: 

• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
• hoesten 
• benauwdheid of kortademigheid 
• verhoging of koorts 
• plotseling verlies van reuk en/of smaak 

 
Maak dan meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-2035. Het is belangrijk dat je je zo 
snel mogelijk laat testen. 



 

Zit je niet langer in quarantaine en krijg je dan klachten die passen bij corona? Maak dan 
meteen een testafspraak bij de GGD via 0800-1202 of coronatest.nl. Gebruik bij klachten 
nooit een zelftest. 
 
De leefregels bij quarantaine: 
Het is belangrijk dat je de leefregels opvolgt. Zo help je voorkomen dat het coronavirus zich 
verder verspreidt en dat mensen om je heen besmet raken. 

• Tijdens de quarantaine blijf je thuis. Je mag niet naar school of deelnemen aan 
groepsactiviteiten, zoals sporten. Je mag wel in de tuin of op het balkon komen. 

• Je hebt geen contact met mensen van buiten het huishouden. Probeer 1,5 meter 
afstand te houden van huisgenoten. 

• Ontvang geen bezoek thuis. 
 
Meer informatie of vragen voor ouder(s)/verzorger(s) 
We begrijpen dat de situatie kan leiden tot bezorgdheid en vragen. Heeft u vragen over het 
coronavirus? Of twijfelt u over de klachten van uw kind? Bel dan met de GGD. Kijk voor 
specifieke informatie over corona en onderwijs op Rijksoverheid.nl en rivm.nl. U kunt ook 
bellen met het informatienummer 0800-1351. 
 
Voor iedereen geldt natuurlijk nog steeds: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ik vertrouw erop u en jou hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
C.J. Laan, rector 

https://coronatest.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
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