
   

 

Amsterdam, 17 januari 2022 

 

Betreft: Nieuwe richtlijnen 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet wederom een aantal versoepelingen aangekondigd. Voor het 
voortgezet onderwijs zijn er weinig aanpassingen gedaan, behalve met betrekking tot de test- en 
quarantaineregels. 

Klas in quarantaine: Bij 3 of meer besmettingen in de klas wordt de klas naar huis gestuurd. Wij 
starten dan waar mogelijk direct het online onderwijs op. Jullie worden hierover geïnformeerd. Het 
advies voor de leerlingen uit de klas is om op dag 5 een PCR test te doen, is deze negatief, dan mogen 
ze weer naar school. 

Nauwe contacten: Naast een hele klas in quarantaine kan het natuurlijk ondertussen ook nog steeds 
voorkomen dat een enkele leerling besmet is en andere leerlingen een nauw contact zijn. Je bent een 
nauw contact als je langer dan een kwartier binnen 1,5 meter bent geweest. Als je in de afgelopen 8 
weken corona hebt gehad hoef je niet in quarantaine, anders wel. In de klassen die bij LMIPA in de 
vooropleiding zitten worden alle leerlingen uit de klas gezien als nauw contact. 

Ook voor medewerkers gelden bovenstaande test- en quarantaineregels. 

Naar school: Aangezien het aantal besmettingen snel oploopt vragen wij onze leerlingen om, naast 
het hanteren van de algemene richtlijnen van het RIVM, zo kort mogelijk op school te verblijven. Dat 
betekent dat wij leerlingen, zodra ze vrij zijn, verzoeken de school te verlaten. Dit om de simpele 
reden zodoende zoveel mogelijk extra besmettingen te voorkomen. 

Magister: Leerlingen in quarantaine kunnen de lesstof vinden in magister. Het rooster voor een hele 
klas veranderd in quarantaine niet, alleen de locatie wordt veranderd in thuis. 

Tot slot: We bevinden ons allemaal in een uitzonderlijke situatie. We zijn over alle ontwikkelingen 
steeds in overleg met ons schoolbestuur, de andere schoolbesturen van Amsterdam, de gemeente 
en de GGD. We zijn blij met onze collega’s die onder deze bijzondere omstandigheden hun werk 
blijven doen en het onderwijs voor uw zoon of dochter zo goed mogelijk doorgang laten vinden. Wel 
merken we dat de oplopende besmettingen en de quarantaineregels ervoor zorgen dat er veel lessen 
uitvallen. Het kan daarom zijn dat wegens veel zieke docenten, klassen daarom toch af en toe een 
online lesdag krijgen. We doen wat we kunnen en draaien met zijn allen overuren, maar krijgen het 
niet altijd rond. We zetten er met elkaar de schouders onder. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met de 
afdelingsleider via email:  

e.beers@zuiderlicht.org - teamleider onderbouw 

s.boughanem@zuiderlicht.org - teamleider bovenbouw 

Met vriendelijke groet,  

 

Olga Onrust 
Directeur Zuiderlicht College 
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