
Aan de leerlingen van Oscar Romero en hun ouders/verzorgers 
 
Betreft: Coronamaatregelen in schooljaar 2021-2022 
 
 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders, 
 
Hoewel de situatie rondom Corona er op dit moment rooskleuriger uitziet dan aan het eind 
van vorig schooljaar, zullen er ook dit jaar maatregelen zijn om de verspreiding van Covid-19 
zo veel mogelijk tegen te gaan. Wij houden ons daarbij aan de voorschriften uit het protocol 
van de VO-Raad. De basismaatregelen die voor iedereen in school gelden, zijn: 
 

• Blijf thuis bij klachten 
Bij de onderstaande klachten geldt: blijf thuis en maak een testafspraak bij de GGD. 

o Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)  
o Hoesten 
o Benauwdheid  
o Verhoging of koorts  
o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

• Handen desinfecteren 
Bij binnenkomst en zoveel mogelijk gedurende de dag worden de handen 
gedesinfecteerd. Er staan bij binnenkomst desinfectiezuilen. Handen wassen met 
water en zeep kan ook. 

• 1,5 meter afstand 
Leerlingen en personeelsleden bewaren onderling 1,5 m afstand. Waar dat niet 
mogelijk is (bijvoorbeeld bij een praktijkles), worden mondkapjes gedragen. Ook 
personeelsleden onderling bewaren 1,5 m afstand. Leerlingen onderling hoeven geen 
1,5 m afstand te houden. 

• Mondkapjes tijdens verplaatsing door de school 
In de gangen en tijdens verplaatsingen in de school dragen leerlingen en 
medewerkers een mondkapje. Wanneer je zit, mag het mondkapje af. 

 
Komend schooljaar is het testbeleid anders dan vorig schooljaar. Bij dit zogenaamde 
‘preventief testen’ wordt onderscheid gemaakt tussen personen die immuun zijn en 
personen die niet-immuun zijn. Aan het eind van deze brief staat een overzicht waarin te 
zien is wanneer en sprake is van immuniteit. Het advies van de VO-Raad en het OMT is dat 
personen die niet-immuun zijn, twee keer per week preventief een zelftest doen. Natuurlijk 
mogen ook leerlingen die immuun zijn, een zelftest ophalen. Zelftesten zijn vrij verkrijgbaar 
bij de receptie. Het zelftesten is altijd vrijwillig.  
Volgt uit de zelftest een negatieve uitslag, dan kan je veilig naar school. Bij een positieve 
zelftest wordt geadviseerd om alsnog een PCR-test te doen bij de GGD. 
 
  



 
 
 
 
 
Ook het Bron- en Contactonderzoek (BCO) is anders dan vorig schooljaar. Wanneer iemand 
een nauw contact is van een besmet persoon, moet deze in quarantaine als hij/zij niet 
immuun is. Ben je wel immuun, dan geldt de quarantaineplicht niet.  
Mocht u van vakantie terugkomen uit een hoogrisico land, dan geldt altijd een 10-daagse 
quarantaineplicht, ook als je immuun bent. Deze quarantaine leidt vanzelfsprekend niet tot 
een melding bij de Inspectie.  
Bij twijfels over quarantaine, is het mogelijk om gebruik te maken van een tool van de RIVM. 
Deze is te vinden op informatiehulp.rivm.nl. 
 
Een laatste wijziging ten opzichte van vorig schooljaar betreft de aanwezigheid op school en 
het volgen van fysieke lessen. Mede vanwege de hoge vaccinatiegraad van medewerkers in 
het onderwijs is besloten dat iedereen verplicht is om het fysieke onderwijs te volgen (tenzij 
er sprake is van een kwetsbare gezondheid en iemand dus behoort tot een risicogroep. 
Mocht dit het geval zijn, dan kan dit worden gemeld bij de teamleider) 
Het aanbieden van online lessen is hiermee niet meer vanzelfsprekend. Wij zullen met de 
collega’s samen bepalen in welke situatie(s) we op Oscar Romero lessen wel online zullen 
aanbieden. Daarover informeer ik jullie in een later stadium. 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik die graag. Dat kan via mail 
(w.vande.hoef@tabor.nl) of telefonisch via 0229-285685. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Wessel van de Hoef 
Conrector   



 
Bijlage 1 
Bij het BCO wordt een persoon als immuun voor Covid-19 beschouwd als deze: 

• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna 
of AstraZeneca; OF  

• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een 
doorgemaakte Covid-19 infectie; OF  

• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF  
• Covid-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.  

 
Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd. 
 
 
 
Bijlage 2 
Schematisch overzicht maatregelen rondom zelftesten en quarantaineplicht. 
 

Categorie  
Niet-immuun persoon • Preventief zelftesten (vrijwillig) 

• Quarantaine na contact met een besmet persoon, optioneel 
testen bij de GGD na 5 dagen 

• Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
• Testen bij GGD bij klachten 

Immuun persoon • Geen zelftesten 
• Geen quarantaine na contact met een besmet persoon 
• Quarantaine bij terugkeer uit hoogrisico land 
• Testen bij GGD bij klachten 

 
 
 


