
 

 
  
Bleiswijk, 27 januari 2022 
  
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
  
Vanwege het hoge aantal ziekmeldingen onder leerlingen en collega’s afgelopen week waren de 
lessen voor de klassen 1 t/m 3 online. De schoolexamens gingen gelukkig door en hebben fysiek plaats 
gevonden. Het aantal leerlingen dat helaas niet kon deelnemen vanwege quarantainemaatregelen is 
beperkt gebleven. Binnenkort krijgen deze leerlingen de kans om hun gemiste schoolexamen in te 
halen.  
 
Afgelopen dinsdagavond hebben minister Kuipers en premier Rutte op de persconferentie een aantal 
versoepelingen in het coronabeleid bekend gemaakt. Een van de maatregelen betreft het 
quarantainebeleid in het onderwijs. Vanaf deze week hoeven leerlingen in het voortgezet onderwijs 
niet meer in quarantaine als ze in (nauw) contact zijn geweest met iemand die positief is getest. 
Uiteraard blijven leerlingen met klachten wel thuis en doen een zelftest. Alleen als deze negatief 
uitvalt, kunnen zij naar school. De overheid adviseert dringend  bij klachten elke dag een zelftest te 
doen. Ook de leerlingen die eerder deze of vorige week positief zijn getest, blijven thuis totdat de 
isolatieperiode voorbij is.   

Los van de aangekondigde versoepelingen blijven de standaard coronaregels wel gelden: 
mond/neusmasker op bij bewegingen in de school, handen ontsmetten bij binnenkomst van de school, 
waar mogelijk voldoende afstand houden tot volwassenen en tweemaal per week een zelftest.  De 
school zorgt steeds voor voldoende ventilatie. 
 
Quarantainecheck 
Met de versoepelingen breekt een nieuwe periode aan, waarin volgens minister Kuipers meer mensen 
zullen worden besmet. Door de maatregelen zullen minder mensen in quarantaine hoeven gaan. 
De overheid heeft een instrument gemaakt waarmee een ieder kan nagaan of quarantaine in een 
bepaalde situatie noodzakelijk is. De actuele regelgeving over quarantaine is te vinden op deze 
site: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl 
 

 

Quarantaine Check COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl 
Weet waar je aan toe bent. Misschien heb je 
zelf klachten of ben je in de buurt geweest 
van iemand met corona. Of je bent op reis 
geweest naar een gebied met een hoog 
coronarisico. 
quarantainecheck.rijksoverheid.nl 

 
School weer open 
Vanaf maandag 31 januari zijn alle lessen weer fysiek op school. Dat geldt vanaf deze datum voor 
leerjaar 1 + 2. Leerjaar 3 en klas 2HGL hebben schoolexamens, terwijl de leerlingen van de 4e klassen 
stage lopen.  
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De roosters voor klas 1 + 2 staan op Student en het SO-rooster voor klas 3 hebben de leerlingen al in 
hun bezit.  
 
Zodra er beleidswijzigingen zijn, stellen we u vanuit MBS weer direct op de hoogte, uiteraard in 
samenspraak met onze medezeggenschapsraad.  
  
We wensen u, de leerlingen en onze collega’s veel sterkte in deze nog steeds lastige en onzekere 
coronaperiode.  
  
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u ons steeds bereiken. Onze gegevens kunt u vinden op de MBS 
website.  
  
  
Met hartelijke groeten, 
namens het VMT en alle collega’s,  
  
Cees de Jong en André Molenaar, directie  
  


