
 

 

 
 

 
 

Onderwerp: Informatie nieuwe quarantaine maatregelen scholen   
@Leerlingen: deze brief is aan jullie ouder(s)/verzorger(s) gericht, maar is uiteraard ook voor jullie bedoeld. 
 
Zwolle, 26 januari 2022 
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),  

Gisteravond was er weer een persconferentie. Hierin werd duidelijk dat de quarantaineregels in het 
onderwijs worden versoepeld. Leerlingen in het voortgezet en speciaal onderwijs hoeven vanaf woensdag 26 
januari niet meer in quarantaine wanneer zij in contact zijn geweest met een besmet persoon én zelf geen 
klachten hebben. Leerlingen moeten wel thuis blijven en zich laten testen indien zij klachten hebben. Mocht 
u hierover meer willen lezen, klik dan op onderstaande link: 

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

Ook hoeven klassen waarin drie of meer besmettingen zijn vastgesteld (door de GGD) niet meer in 
quarantaine. Dat betekent dan ook dat alle klassen die nu in quarantaine zitten met ingang van morgen weer 
welkom zijn op school.  Wel willen we de besmettingen graag blijven monitoren en daarom verzoeken wij 
vriendelijk  wanneer uw kind positief getest is bij de GGD dit te melden bij de teamleider van uw kind: 

• Ronald Doornekamp, rdoornekamp@meandercollege.nl  teamleider atheneum 
• Gerard Kuper, gkuper@meandercollege.nl teamleider havo 
• Harrold Hamberg hhamberg@meandercollege.nl , teamleider mavo/6-jarige havo   

Deze quarantaineversoepelingen zorgen ervoor dat onze leerlingen weer meer fysiek les kunnen krijgen.  

De andere regels blijven van kracht: leerlingen houden 1,5 meter afstand tot docenten, dragen mondkapjes in 
de gangen van de school en doen twee keer per week thuis een preventieve zelftest. De tests vindt uw kind in 
zijn/haar postvakje, mocht u hier bezwaar tegen maken dan kan uw kind ook de tests ophalen bij de balie. U 
kunt de zelftest ook gratis aanvragen via  

www.zelftestonderwijs.nl. 

In onze schoolgebouwen blijven uiteraard ook de overige basismaatregelen gelden:  

• Was vaak en goed je handen.  
• Hoest en nies in je elleboog.  
• Schud geen handen.  
• De school zorgt voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.  

Als er nieuwe veranderingen zijn dan informeren wij u hier zo snel mogelijk over. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de mentor van uw kind. 

Met vriendelijke groet,  

Rebecca Baars-Soppe, directeur  
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