
 

 

 

 

 

 

 

Betreft: Aangescherpte corona maatregelen  

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 
We constateren momenteel een forse toename van het aantal besmettingen binnen de leslocaties van 
de Xaveriusschool waardoor (groepen) leerlingen en medewerkers in quarantaine zitten. En de recente 
aanscherping van de quarantaineregels door de overheid heeft grote gevolgen voor de school. Het is 
voor ons een hele klus om alles te organiseren want we weten ook dat we al geruime tijd kampen met 
een tekort aan leraren op de arbeidsmarkt.  
 
Continuïteit van het onderwijs heeft de hoogste prioriteit en we doen er alles aan om daarvoor te 
zorgen. Helaas is dit, zeker met het hoge aantal besmettingen van dit moment, niet altijd mogelijk. 
Want we dienen ook over de gezondheid van leerlingen en medewerkers te waken.  
 
Daarom nemen we extra voorzorgsmaatregelen (naast de basisregels) om coronabesmettingen te 
voorkomen. In deze brief leggen we uit wat dit voor u en de leerlingen betekent. 

 

Voortgang van het onderwijsaanbod aan (V)SO en Triangel leerlingen: 

• Hierin verandert in principe niets. De kinderen krijgen daar waar dit mogelijk is hun programma 

fysiek op school aangeboden zoals ze gewend zijn. 

• Ook de inzet van externe professionals om uw kind goed te kunnen begeleiden op school gaat 

gewoon door; natuurlijk met in acht name van alle basisregels.  

• Feestactiviteiten (b.v. Sinterklaas, Kerst) vieren we op aangepaste wijze. U ontvangt hier van de 

mentor van uw kind nog nadere informatie over.  

• Bij mogelijk coronagerelateerde gezondheidsklachten van u of uw kind is het van groot belang dat 

er getest wordt. Totdat de testuitslag van het kind bekend is komt het niet naar school. En kiest u 

ervoor om uw kind bij klachten niet te laten testen, kan het pas naar school nadat uw kind minimaal 

24 uur klachtenvrij is.   

• Wanneer een van uw gezinsleden positief getest is, gaat het hele gezin in quarantaine voor de 

periode die de GGD adviseert. In die periode kan uw kind dus niet naar school.  

• We streven ernaar om het fysieke onderwijs- en zorg/behandel aanbod aan de leerlingen zo veel 

als mogelijk door te laten gaan. Indien er echter geen medewerkers beschikbaar zijn om collega’s 

die ziek zijn of in quarantaine zitten te vervangen, kan de school geen fysiek onderwijs bieden en 

blijft uw kind thuis.  

 
Quarantaineregels voor (V)SO en Triangel leerlingen 

• Leerlingen komen naar school bij lichte verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen), bij bekende chronische luchtwegklachten of bij astma/hooikoorts.  

• Leerlingen blijven in quarantaine thuis (ongeacht of men zelf wel of niet gevaccineerd is): 
o Bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.  
o Indien een gezinslid of een nauw contact (iemand waarmee je langer dan 15 minuten 

achter elkaar binnen anderhalve meter afstand in contact bent geweest) corona heeft.  
o Indien er 3 of meer coronabesmettingen binnen de groep/klas zijn (hierbij tellen zowel 

medewerkers als leerlingen mee).  
o Indien de leraar van de groep ziek thuis is (al dan niet met corona) en er geen 

vervanger beschikbaar is.  



• De quarantaineperiode start op de dag van vaststelling van de besmetting bij een gezinslid, nauw 
contact of quarantaine van een groep/klas en duurt minimaal 5 dagen. Op de vijfde dag dient 
getest te worden. Is die uitslag negatief en is de persoon minimaal 24 uur klachtenvrij, dan kan 
men weer naar school komen.  

• Indien u uw kind niet laat testen geldt een quarantaineperiode van 10 dagen + aansluitend 24 uur 
klachtenvrij zijn vooraleer de leerling weer naar school kan komen. 

• Tijdens de quarantaineperiode zal de school trachten zoveel als mogelijk afstandsonderwijs aan te 
bieden (b.v. huiswerkpakket, online) maar kan dit niet garanderen bij forse gezondheidsklachten 
van de leraar.  

• Voor leerlingen die verplicht in quarantaine zitten zal en mag de school geen opvang bieden. 
 
Overige (aanvullende) maatregelen 

• Gesprekken met ouder(s) / verzorger(s) vinden zoveel als mogelijk per telefoon of online maar 

zoveel als gewenst fysiek op school plaats.   

• Alleen dié externen die noodzakelijke (onderhouds)werkzaamheden moeten uitvoeren t.b.v. het 

primaire onderwijsproces en/of de veiligheid/functionaliteit van het gebouw worden toegelaten. 

• VSO-leerlingen die niet als immuun worden beschouwd krijgen het advies om 2x wekelijks een 

zelftest af te nemen. Maar we adviseren ook SO en Triangel leerlingen regelmatig te testen d.m.v. 

een zelftest.  

• Volwassenen dragen in de gangpaden van de Zuyderland-vleugel van de Triangel een mondneus-

masker.  

 
Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden: 
• De chauffeur doet vóór de rit een gezondheidscheck bij de leerlingen.  

• De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker. 

• Leerlingen van het VSO dragen een mondneusmasker (mondkapje) tenzij er medische gronden zijn 

dit niet te dragen. Voor SO/Triangel leerlingen wordt dit geadviseerd maar is het niet verplicht. 

We hebben begrip voor alle emoties, vragen, kanttekeningen en aanvullingen die ouders plaatsen bij 

de keuze en uitvoering van maatregelen. We hebben echter te dealen met de richtlijnen zoals door de 

overheid verstrekt. Belangrijker nog: we nemen onze verantwoordelijkheid om onze medewerkers, de 

kinderen en ook u voor zover we dat kunnen te beschermen tegen de snel oplopende besmettingen. 

Samen kunnen we dit. Laten we dat dan ook samen doen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ben Dieteren 

Directeur Xaveriusschool 


