
Richtlijnen COVID-19  (26 januari 2022) 
 

 

Versoepeling quarantaine maatregelen: 
Op dinsdag 25 januari werd tijdens de persconferentie door minister Kuipers aangegeven dat voor 

leerlingen tot 18 jaar de quarantaineregels zijn gewijzigd. 

 

Leerlingen die in nauw contact geweest zijn met een met covid-19 besmet persoon hoeven niet in 

quarantaine. Leerlingen die positief getest zijn of klachten hebben die op corona wijzen, blijven thuis. 

Leerlingen die op school in nauw contact zijn geweest met iemand die positief testte op corona mogen 

dus naar school, mits ze geen klachten hebben en ze dagelijks een zelftest doen. 

 

Wanneer blijft mijn kind thuis? 
Doe de check op de site van het RIVM om te weten of u of uw kind in quarantaine moet en wanneer een 

test aan de orde is, ook als je gevaccineerd of hersteld bent. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl 

 

Wat te doen bij klachten? 
Zijn er klachten die horen bij het coronavirus? Doe dan zo snel mogelijk een test: bij de GGD of een 

zelftest. Blijven de klachten langer? Doe dan de volgende dag weer een zelftest. Verergeren de klachten? 

Maak dan een afspraak voor een coronatest bij de GGD. 

 

Basismaatregelen?  
De welbekende algemene maatregelen blijven gelden in het onderwijs.  

Zoals: 

 Handen meerdere keren per dag wassen 

 Geen handen schudden 

 Goed ventileren 

 Looproutes in het gebouw hanteren 

 Enzovoort. 

 

Mondkapjes?  
Het gebruik van mondkapjes is verplicht voor iedereen bij verplaatsingen in de school. 

Niet verplicht is het voor een leraar bij verplaatsingen in de klas. 

Niet verplicht als iemand is gaan zitten. 

 

Zelftesten?  
Het advies is dat zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde leerlingen en medewerkers zich 2x per week 

preventief testen. Hiervoor zijn zelftesten gratis bij de administratie verkrijgbaar. 

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht deelname te weigeren. Wanneer 

een leerling of medewerker besluit niet deel te nemen aan een zelftest, zal dit nooit leiden tot uitsluiting 

van onderwijs of werk.  

De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen, 

afstand houden en het gebruik van mondkapjes. Ook is het aanvullend op het testbeleid van de GGD.  



 

Niet-onderwijsactiviteiten? 

Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij het primaire proces van lesgeven 

komen niet in de school, tenzij het echt niet anders kan. 

Vieringen, eindejaars(klassen)feesten vinden plaats zonder externe aanwezigen en zoveel mogelijk in 

groeps- of klassenverband. 

 

Ik heb een vraag die na het lezen van dit bericht niet beantwoord is: 
Kijk bij vragen altijd eerst goed op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid. Deze websites bevatten 

de meeste actuele informatie. 

Actuele informatie RIVM 

Vraag & antwoord RIVM 

Vraag & antwoord Rijksoverheid 

www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten 

 

De overheid heeft ook een landelijk informatienummer ingesteld. Iedereen met vragen over het 

coronavirus kan terecht bij 0800-1351. 

Vindt u geen antwoord op uw vragen? Stuur dan een e-mail naar de advisor. 

 


