
 

 

 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
Hierbij geef ik u weer een update van alle zaken rond corona.  
 
In de mail van 9 november hebben we u verteld hoe we handelen als een leerling in een klas besmet werd 
gemeld. Ik herhaal dat hier voor de volledigheid:  

Als in een bepaalde klas een besmetting werd geconstateerd hebben we ook telkens de leerlingen 
van die klas en hun ouders/verzorgers op de hoogte gesteld.  
Mogelijk heeft u dus één of meerdere keren een bericht van school gekregen.  
Als u geen bericht heeft gehad, zijn er dus tot nu toe geen besmettingen in de klas(sen) van uw 
kind(eren) geconstateerd.  
 
Soms moesten medeleerlingen in quarantaine. Als dat aan de orde was zijn die leerlingen en hun 
ouders ingelicht door de besmette leerling en/of zijn/haar ouders. Dat is namelijk de regel vanuit de 
GGD.  

 
Van enkele ouders heb ik de vraag gekregen hoe wordt bepaald welke leerlingen in quarantaine moeten als 
een leerling in de klas besmet is geraakt.  
De standaardregel van de GGD is daarbij als volgt:  

• Alleen contacten die als nauwe contacten worden aangemerkt moeten in quarantaine.  

• Er is sprake van een nauw contact als aan de volgende voorwaarden is voldaan:  
- het contact was korter dan twee dagen voordat een positief getest persoon klachten kreeg; 
- het contact was langer dan 15 minuten en binnen 1,5 meter, waarbij geen mondkapje werd 

gedragen. 

• Contacten binnen school worden door de GGD echter nooit als nauwe contacten aangemerkt.  
Volgens de GGD zouden medeleerlingen dus nooit in quarantaine hoeven vanwege contacten in 
school met een leerling die besmet blijkt te zijn.  

Over dat laatste heb ik uitvoerig contact met de GGD gehad, omdat ik daar toch wel enige twijfel bij heb.  
Ook bij de GGD merkte ik twijfel. Daarom wordt in geval een leerling besmet blijkt te zijn door de GGD  
altijd met die leerling en zijn/haar ouders overlegd en past men toch de eerste twee items toe. En daarom 
adviseert men dus toch in sommige situaties een quarantaine voor medeleerlingen.  
 
Een vraag die ik deze week ook van enkele ouders kreeg betrof een docent die positief getest bleek te zijn.  
Men vroeg zich af waarom de leerlingen van de klassen aan wie die docent les heeft gegeven niet op de 
hoogte zijn gesteld. De vraag werd nog onderstreept omdat de coronamelder van de leerling aangaf dat de 
leerling in de buurt was geweest van een besmet persoon.  
Omdat die vraag mogelijk bij meerderen speelt, ga ik er hier ook op in.  
Het eerste is dat we vanwege de privacyregels niet aan anderen mogen melden dat een docent positief is 
getest. We mogen dus aan ouders of leerlingen geen namen noemen van docenten die positief zijn getest.  
Uiteraard overleggen wij wel met een positief geteste docent of hij/zij in de twee dagen voor de klachten 
langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter bij iemand heeft verkeerd zonder mondkapje. Als dat het geval is, 
worden die mensen ingelicht door de betrokken docent dat ze in quarantaine moeten.  
Bij alle docenten die positief getest zijn heeft dat tot dusver niet tot gevolg gehad dat we leerlingen 
moesten waarschuwen dat ze in quarantaine moesten. Daarom heeft u daarover dus ook geen berichten 
gekregen.  
We hebben overwogen alle klassen van een besmette docent in te lichten dat er een besmette docent was 
(zonder de naam te noemen), maar dat niemand in quarantaine hoeft. We hebben dat afwegend niet 



gedaan, omdat we dan heel veel onrust zouden veroorzaken, terwijl er feitelijk niets anders gedaan hoeft 
te worden dan de normale regels rond corona.  
 
Dat de coronamelder-App van sommige leerlingen wel aangaf dat de leerling langer dan 15 minuten binnen 
1,5 meter van iemand anders (mogelijk dus een docent) is geweest die positief getest is heeft de volgende 
oorzaak.  
De leerlingen doen vrijwel overal bij binnenkomst in het lokaal hun mobiele telefoon in de speciale 
telefoonzak die in het lokaal hangt, meestal vlakbij het digibord. De docent is dan met regelmaat meer dan 
15 minuten op minder afstand dan 1,5 meter van die telefoontas en dus met enige regelmaat in de buurt 
van de mobiele telefoon van leerlingen. Zie de foto hieronder, genomen in het lokaal van een betrokken 
docent.  Dat verklaart de melding op de coronamelder-App. Maar de docent was niet langer dan 15 
minuten op minder afstand dan 1,5 meter van de leerlingen.  
Hetzelfde gebeurt natuurlijk als een leerling later besmet blijkt te zijn. Omdat de telefoons van de 
leerlingen het hele lesuur vlak bij elkaar in de telefoonzak zitten wordt dat als een nauw contact 
gesignaleerd door de coronamelder-App terwijl de leerlingen zelf veelal helemaal niet in nauw contact met 
elkaar zijn geweest.  
Dit zijn dingen die je niet van tevoren bedenkt of plant met de telefoonzakken, maar zo ontstaan dus wel 
meldingen die feitelijk niet juist zijn.  
 

 
 
Ik hoop u zo enige duidelijkheid te hebben kunnen geven.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 


