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 Corona contactonderzoek en quarantaine. 
 
Dinsdagavond is er door de overheid een kleine stap teruggedaan in de Corona-maatregelen. Het aantal besmettingen 

neemt af, maar nog niet hard genoeg om direct alles los te laten. Voor onze school betekent dit iets voor de wijze waarop 

we tot nu toe zijn omgegaan met positief geteste leerlingen en het contactonderzoek dat daaruit volgde.  

Bij een positieve besmetting hebben wij direct het contact-onderzoek overgenomen van de GGD. De GGD had de 

capaciteit niet om dit in hetzelfde tempo te kunnen doen als wij hebben gedaan. We hebben wel continu contact 

gehouden met de GGD om onze werkwijze te staven. Hierbij hebben wij ervoor gekozen om leerlingen die op school in 

direct contact waren met de positief besmette leerling, ook te vragen in quarantaine te gaan.  

 

De landelijke richtlijnen geven aan dat leerlingen onder de 18 jaar, die op school in direct contact zijn geweest met een 

positief geteste leerling, niet meer thuis hoeven te blijven. Dus, als een positief geteste leerling in de pauze of in de klas 

direct contact heeft gehad met andere leerlingen, hoeven die betreffende leerlingen niet in quarantaine.  

 

Vanaf maandag 24 november volgen wij de landelijke richtlijnen. Behalve dat ouders en leerlingen niets liever willen dan 

dat het onderwijs op school gevolgd kan worden, is dit nu ook het advies van de GGD waar wij de afstemming steeds mee 

zoeken. We stemmen dit als Hooghuislocaties onderling nauwkeurig af. Met ingang van maandag 24 november geldt dan 

ook voor iedere Hooghuislocatie het volgende:  

• Indien een leerling klachten heeft is de leerling niet op school en laat de leerling zich testen.  

• Bij een positief testresultaat volgt de leerling de richtlijnen die door de GGD worden afgegeven en wordt de 

school door ouders geïnformeerd over de quarantaineperiode.  

• Het GGD-contact onderzoek is leidend. Het kan zijn dat op dringend verzoek van de GGD andere leerlingen van 

onze school in quarantaine moeten. Dit is dan voortgekomen uit het contactonderzoek van de GGD.  

We zijn er trots op hoe we de afgelopen maanden ons onderwijs, ondanks de hobbels en belemmeringen die de 

Corona-richtlijnen met zich meebrengen, doorgang hebben kunnen geven. Hierbij doe ik nogmaals een oproep om je 

goed bewust te blijven van de maatregelen die nog steeds van kracht blijven: de 1,5 meter afstand, het regelmatig 

desinfecteren van de handen en het dragen van een mondkapje. Het is voor ieders veiligheid (en de 

verantwoordelijkheid die je hierin hebt naar anderen) van belang dit goed vol te houden. Spreek elkaar aan als iemand 

er zich per ongeluk niet aan houdt.  

  

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Terpstra, locatiedirecteur De Singel 

 

SingelDingen 
Informatieblad van het Hooghuis, locatie De Singel voor Praktijkonderwijs 



 

 

Meer weten over corona: 

https://www.youtube.com/watch?v=qukwimbwpA0&feature=youtu.be 

 https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen .  
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