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Opstart van de school na de zomervakantie 

U heeft op woensdag 12 augustus een mail ontvangen met daarin alle belangrijke 

informatie over het starten op school na de zomervakantie. Daarin hebben wij ook 

beschreven dat we u indien nodig op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom het 

Corona-virus. Daarom ontvangt u vandaag dit informatiebulletin. Het bevat belangrijke 

aanvullende informatie over het starten op school. Wilt u het goed doorlezen? 

Thuis-quarantaine na terugkeer uit een ‘oranje’ 
gebied 

De regering heeft een aantal landen en gebieden op de wereld aangemerkt als ‘oranje’ 

gebied. Via onderstaande link kunt u zien om welke gebieden dit gaat. Let op: ook sommige 

(populaire) vakantiebestemmingen horen hier onder andere bij. Bijvoorbeeld regio 

Antwerpen in België, Catalonië in Spanje, landen in Scandinavië en Turkije.  

https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-

vragen-reizen-naar-het-buitenland 

Als je korter dan 14 dagen geleden uit zo’n gebied naar Nederland gekomen bent, dan 

wordt ‘thuis-quarantaine’ dringend aangeraden. Via deze link kunt u lezen wat dat precies 

inhoudt: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-

thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies  

Voor het naar school gaan betekent dit dat een leerling die korter dan 14 dagen geleden 

in een oranje of rood gebied geweest is, niet naar school kan komen. Hij/zij moet 14 dagen 

in thuis-quarantaine. Ook een negatieve corona-test is niet voldoende. Wij vragen u de 

leerling volgens de normale weg ziek te melden (magister of telefonisch) én contact op te 

nemen met de mentor om afspraken te maken over de manier waarop deze leerling thuis 

onderwijs kan volgen. 

Afstand houden en thuis blijven bij klachten 

Zoals u in de startbrief heeft kunnen lezen, is anderhalve meter afstand heel belangrijk. 

Leerlingen tot 18 jaar hoeven onderling deze afstand dan wel niet te bewaren, zij moeten 

dit wel doen tot alle volwassenen in de school. Wilt u dit alstublieft thuis ook nog eens 

onder de aandacht brengen? We weten allemaal hoe moeilijk het is, maar tegelijkertijd  
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wel cruciaal als het om de bestrijding van het virus gaat. We willen heel graag dat de 

leerlingen naar de locatie mogen blijven komen, maar dan moeten we ons wel allemaal 

aan de regels houden en spreken we elkaar en de leerlingen daar ook op aan. We rekenen 

ook op uw ondersteuning! 

Dit geldt ook als u kind of iemand anders in het gezin corona-gerelateerde klachten 

ontwikkelt, zoals hoesten, benauwdheid, koorts etc. Met klachten blijft uw kind thuis. Ook 

als een gezinslid klachten heeft en/of koorts, blijft uw kind thuis. Niet leuk, maar wel nodig! 

Via onderstaande link kunt u hierover nog eens uitgebreide informatie lezen. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-

coronavirus/gezondheidsadviezen 

 

Mocht een kind toch met klachten op school verschijnen, dan nemen we contact met u op 

via de leerlingbegeleiders en laten we uw zoon/dochter naar huis gaan. Pas als er een 

negatieve corona-test is of als de klachten 24 uur weg zijn, kan de leerling weer naar 

school komen. 

 

Met vriendelijke groet, 
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