
 

 
Aan alle ouders/verzorgers 
 
 
Datum  : 1 oktober 2021 
Betreft  : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 40) 
Ref. : KRM/HW/SG/U21-210    (8.3.02) 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In deze wekelijkse update ontvangt u informatie over ons onderwijs in relatie tot het COVID-19 virus.  
 
Toelichting hoe te handelen bij klachten en/of een besmetting 
Met de herfst in aantocht en de versoepelingen van maatregelen is het van belang alert te blijven op 
eventuele coronabesmettingen en deze zo snel mogelijk in te dammen. In de afgelopen week hadden 
we ook weer een aantal besmettingen onder leerlingen.  
Omdat de eerder meegestuurde beslisboom wellicht niet voor iedereen even duidelijk te hanteren is 
hebben we onderstaand een en ander nog even op een rijtje gezet. 
 
Wat zijn corona gerelateerde klachten? 

- Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn); 
- Hoesten; 
- Verhoging of koorts (37,5 graden of hoger); 
- Benauwdheid; 
- Plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping). 

 
Wat moet uw kind doen bij corona gerelateerde klachten? 
Als uw kind een of meerdere van bovenstaande klachten heeft, blijf hij/zij thuis en laat zich testen 
middels een PCR-test bij de GGD. Uw kind blijft thuis totdat de testuitslag bekend is. Bij een positieve 
testuitslag dient uw kind de instructies van de GGD op te volgen zoals thuisquarantaine. Is de testuitslag 
negatief dan hoeft uw kind niet meer thuis te blijven. Nemen de klachten toe, veranderen de klachten 
en/of komen er klachten bij, dan blijft uw kind weer thuis en laat hij/zij zich weer testen middels een 
PCR-tes bij de GGD.  
Als er door ons geconstateerd wordt dat er een leerling op school is die met aantoonbare klachten of 
verschijnselen van Corona rondloopt en die niet reeds negatief getest is, dan zullen we deze via de 
gebruikelijke procedure naar huis sturen.  
 
Wanneer wordt iemand als immuun gezien?  

- Als de persoon in de afgelopen 6 maanden corona heeft gehad. 
- Als de persoon langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd is tegen corona. Bij Jansen-

vaccin: langer dan 4 weken geleden.  
- Als de persoon corona heeft gehad en daarna minimaal 14 dagen geleden een vaccinatie heeft 

gehad. Bij Jansen-vaccin: langer dan 4 weken geleden.  
 
Wat is een ‘nauw contact’? 
Je bent een ‘nauw contact’ als je in de besmettelijke periode van een positief getest persoon meer dan 
15 minuten op minder dan 1,5 meter bij hem/haar in de buurt bent geweest. De besmettelijke periode 
start 48 uur voordat de verschijnselen zich hebben geopenbaard bij de positief geteste persoon. 
 
 
 



 
In onderstaande tabel is weergegeven wat uw kind moet doen bij een geconstateerde besmetting 
waarvan uw kind huisgenoot of nauw contact is.  
 

Type contact Uw kind is niet-immuun Uw kind is immuun  
Uw kind is huisgenoot van de 
persoon waarbij corona is 
geconstateerd 

-10 dagen in quarantaine.  
-Testen (PCR) bij klachten. 
-Testen (PCR) op dag 5. Bij een 
negatieve testuitslag vervalt de 
quarantaine en bij een positieve 
testuitslag volgt uw kind de 
instructies van de GGD op. 

-Testen (PCR) bij klachten.  
-Testadvies dag 5 (PCR). 
-Uw kind houdt afstand, 
vermijdt grote groepen en 
contact met kwetsbaren. 

Uw kind is nauw contact van de 
persoon waarbij corona is 
geconstateerd 

-10 dagen in quarantaine. 
-Testen (PCR) bij klachten. 
-Testen dag 5 (PCR). Bij een 
negatieve testuitslag vervalt de 
quarantaine en bij een positieve 
testuitslag volgt uw kind de 
instructies van de GGD op.  
  

-Testen (PCR) bij klachten. 
-GGD kan een test op dag 5 
adviseren (PCR). 

 
Zelftesten-positieve uitslag 
Zoals aangegeven, willen we met de herfst in aantocht het aantal besmettingen zoveel mogelijk 
voorkomen, zodat het onderwijs voor uw kind zo veel mogelijk regulier kan doorgaan. Zoals in de brief 
van vorige week is aangegeven, is het advies voor kinderen die als niet-immuun worden beschouwd om 
minimaal 2 keer per week een zelftest af te nemen. Bij een positieve zelftest is de nauwkeurigheid 96%. 
een PCR-test bij de GGD af te laten nemen. Bij een positieve zelftest handelen we op dezelfde wijze als 
bij een positieve PCR-test met betrekking tot quarantaine en nauwe contacten. 
 
QR-code voor eendaagse excursies- aanvulling op de brief van 24 september  
Voor leerlingen jonger dan 13 jaar is het tonen van een QR-code, onder het huidige vaccinatiebeleid, 
uiteraard niet aan de orde.  
 
Meer informatie en/of vragen 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor of 
de afdelingsleider van uw zoon of dochter.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Maartje Krüse - Van Helmond  
Rector   
 
 


