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Kenmerk:  HG22-ster065 
Apeldoorn, 26 januari 2022 
 
 

Geachte ouders/ beste leerlingen, 
 
Tijdens de persconferentie van 25 januari heeft het kabinet een versoepeling van de 
quarantaineregels voor o.a. jongeren in het Voortgezet Onderwijs bekend gemaakt. Graag willen 
wij hier duidelijkheid over bieden. Daarom hebben wij de wijze van communicatie tussen school en 
thuis in het geval van een besmetting aangepast. 

 
Met ingang van vandaag, woensdag 26 januari, vervallen de huidige quarantaineregels voor 
leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.  
 
Nieuw protocol: 

Leerlingen die in contact geweest zijn met een covid-19 besmet persoon en geen klachten hebben 
hoeven niet in quarantaine. Zij moeten zich regelmatig blijven zelftesten en mogen bij een 

negatieve uitslag gewoon naar school. 
 
Leerlingen die klachten hebben die op Corona wijzen of positief zijn getest blijven thuis. Bij 
klachten doen zij een zelftest of laten zich testen bij de GGD.  
 
Leerlingen die niet in contact zijn geweest met een besmet persoon en geen klachten hebben, 
blijven 2 maal per week een zelftest doen. 

 
Aangezien de nieuwe richtlijnen per vandaag al ingaan mogen leerlingen die momenteel in 
quarantaine zitten, geen klachten hebben en een negatieve uitslag van de zelftest hebben, dus 
vanaf vandaag weer naar school. 
 
Melden besmetting leerling. 

U heeft in een eerdere brief gelezen dat u als ouder een positieve uitslag moet melden bij de 
betreffende afdeling. Aangezien dit in de praktijk toch lastig blijkt, hebben we hiervoor nu een 

speciaal emailadres ingericht: corona@heemgaard.nl 
  
Naast de normale stappen betreffende ziekmelding, willen we u vragen bij een besmetting dit via 
dit emailadres te communiceren. Wij willen u verzoeken de volgende stappen te nemen: 
 

1. Stuur een mail naar corona@heemgaard.nl  
2.  Geef a.u.b. onderstaande punten in de mail aan;  

- Naam en klas van de leerling 
- Wanneer is de leerling voor het laatst op school geweest? 
- Wanneer is de besmetting vastgesteld (zelftest of GGD) 
- Mogen wij de naam van de leerling vermelden in de informatie naar collega's. ouders en 
  leerlingen 

- Is de leerling in staat om online les te volgen?  
3. Eventuele aanvullende informatie. 

 
Op onze website zullen we vanaf maandag a.s. elke dag de besmettingscijfers per afdeling en klas 
publiceren (noemen we geen namen). Bij een nieuwe besmetting gaan we dus niet meer via aparte 

brieven communiceren. 

  
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
R. Stevelmans 
rector 
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