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Enschede, 25 januari 2022 
 
Betreft: versoepelingen coronamaatregelen  
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanavond heeft het kabinet laten weten dat er ook in het onderwijs vanaf woensdag 26 
januari 2022 versoepelingen van de coronaregels mogelijk zijn. Dat is fijn nieuws voor onze 
leerlingen en medewerkers. In deze brief lees je wat deze versoepelingen voor jou 
betekenen.  
 
Versoepeling van quarantainemaatregelen 

• Leerlingen mogen na contact met een besmette persoon naar school, mits ze geen 
(milde) klachten vertonen en 2 x per week een zelftest doen. Zelftesten zijn gratis 
op school verkrijgbaar.  

• Klassen hoeven niet langer naar huis als er meer dan 3 besmettingen zijn. Bij een 
uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt ook als 
leerlingen 18 jaar of ouder zijn. 

 
Informatie voor leerlingen die nu in quarantaine zitten 

• Zit je nu in quarantaine omdat je corona hebt? Dan blijf je thuis. Wanneer de 
quarantaine stopt, hangt af van jouw klachten en gezondheid. Hierover krijg je meer 
informatie van de GGD. 

• Zit je nu in quarantaine omdat je in contact bent geweest met een besmette 
persoon? Dan gelden bovenstaande quarantaineregels (zie alinea versoepelingen 
quarantaineregels). 
 

Informatie voor eindexamenleerlingen 
Eindexamenleerlingen ontvangen in de loop van volgende week meer informatie over het 
eindexamen via hun eigen locatie. 
 
We doen er alles aan om onze scholen open te houden, maar merken ook dat het aantal 
besmettingen snel oploopt. Hierdoor is het mogelijk dat wij niet voor alle klassen fysiek 
onderwijs kunnen aanbieden, maar moeten overschakelen op online lessen. Houd daarom 
goed jouw rooster in de gaten. Wanneer teveel medewerkers ziek zijn, zal ook lesuitval en 
zelfs schoolsluiting niet altijd te voorkomen zijn. In dat geval ontvang je van jouw locatie 
nader bericht. 
 
Hoewel er steeds meer mag, blijft het belangrijk dat we ons allemaal aan de geldende 
maatregelen houden. Niet alleen voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor die van de 
mensen om je heen. Samen maken we een veilige en plezierige school.  
 
Met vriendelijke groet, 

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