
   
 
Oldenzaal, 19 januari 2022 
 
Betreft: laatste ontwikkelingen als gevolg van corona 
 
Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Tijdens de persconferentie op vrijdag 14 januari jl. werd duidelijk dat het quarantainebeleid is 
versoepeld. Je hoeft niet in quarantaine als je langer dan een week geleden een boosterprik hebt 
gehad of korter dan 8 weken geleden positief bent getest. De meeste leerlingen hebben echter nog 
geen boosterprik gehad. Daardoor moeten zij toch vaak in quarantaine als iemand in het gezin 
corona heeft.  
 
Door deze wijziging in beleid weten we niet meer of een leerling afwezig is doordat hij/zij zelf ziek 
is of door ziekte van een huisgenoot. Verder loopt het aantal besmettingen onder leerlingen zo 
hoog op, dat het ondoenlijk is om nog voor elke besmetting voor berichtgeving te zorgen. 
 
Wij stoppen met berichtgeving per besmetting 
Om bovenvermelde redenen stoppen wij met het versturen van een brief bij iedere besmetting. Als 
een leerling corona heeft, komt uit het bron- en contactonderzoek naar voren wie uit de klas in 
quarantaine moet. Dat horen klasgenoten dan van de positief geteste leerling of van de GGD. 
 
Op basis van de richtlijnen die we krijgen, kan het nodig zijn een klas naar huis te sturen om de 
leerlingen in quarantaine te laten gaan. De richtlijnen kunnen per dag verschillen dus daarover 
kunnen we in deze brief niets zeggen. Als een klas naar huis gestuurd wordt, sturen we wel een 
brief. Daarin leggen we uit wat de quarantaine voor deze klas inhoudt.  
 
We werken op basis van protocollen 
De geldende richtlijnen hebben gevolgen voor de manier waarop we het onderwijs kunnen 
aanbieden. Naast volledig fysiek onderwijs kunnen we hybride onderwijs en onderwijs geheel op 
afstand aanbieden. Hiervoor ontwikkelen we op dit moment aanvullende protocollen. We 
verwachten dat we deze eind deze week op onze website kunnen plaatsen.  
 
Wanneer geldt welk protocol voor onderwijs op afstand? 
1. Protocol hybride onderwijs (afwisselend les op school en les thuis). Dit komt voor als: 

a. Een docent ziek thuis is en wel kan lesgeven – De docent biedt de lesstof op een andere 
manier aan. Dit kunnen zowel opdrachten zijn als digitale lessen via Teams. In de online 
leeromgeving (Somtoday/Teams) zien leerlingen wat zij voor de lessen moeten doen. De 
leerlingen zijn op school, waar mogelijk onder toezicht van een waarnemer. Kan er geen 
waarnemer gevonden worden en is dit wel nodig? Dan valt de les uit.  

b. Een leerling thuis is door ziekte of quarantaine, maar wel onderwijs kan volgen – De 
leerling zorgt er zelf voor dat hij/zij kan meedoen met de lessen. Hij/zij zoekt daartoe zelf 
contact met de docent. Voor opdrachten en huiswerk kijkt de leerling in Somtoday en 
Teams. Leerlingen die praktijkonderwijs volgen kijken hiervoor in Outlook en Teams.  

2. Protocol onderwijs geheel op afstand. Dit komt voor als: 
a. Een gehele klas in quarantaine is - Onderwijs voor deze klas is geheel op afstand. De klas 

volgt onderwijs zoals de docent dit aanbiedt. Dit kunnen zowel online lessen zijn als andere 
vormen van onderwijs.  

b. Er sprake is van een lockdown – De school is gesloten voor onderwijs, behalve voor 
kinderen van ouders in vitale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie. De 
meeste lessen verlopen via Teams en het huiswerk staat in Somtoday. Leerlingen van 
Praktijkonderwijs kijken voor hun schoolwerk in Teams en Outlook.  



 

 
Zoals gezegd kunnen de omstandigheden en richtlijnen veranderen, maar deze protocollen voor 
onderwijs veranderen we niet. Zowel in onze brieven als op de website zullen we steeds naar de 
protocollen verwijzen en aangeven welk protocol van kracht is of wordt. 
 
Ziek? 
Ben je ziek en niet in staat lessen te volgen dan moet je dit voor 8.30 uur melden. Dit kan via 
Somtoday of telefonisch bij de receptie van jouw schoollocatie. 
 
Meer informatie 
Basisregels:   Rijksoverheid    Corona informatielijn:  GGD 
Veelgestelde vragen:  RIVM    Afspraken op school: TCC 
Testen en quarantaine: GGD 
 
Zijn er nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact op met de receptie van 
school.  
 
Met vriendelijke groet,  
De schoolleiding 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-en-gezond-blijven/heb-je-nog-vragen-over-het-coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws_agenda/corona/
https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-testen

