Purmerend, 9 september 2021
Betreft: Een coronabesmetting in de klas van uw kind.

Beste ouder/verzorger,
In de klas van uw kind is iemand die besmet is met het coronavirus. Of uw
kind in quarantaine moet - en zo ja, hoe lang - hangt af van een aantal zaken.
O.a. of uw kind immuum is of niet. En onder welke categorie contacten uw
kind valt. In deze brief leggen we u uit hoe het zit.
Wanneer ben je immuum?
Iemand wordt immuun voor corona beschouwd als je:
* 14 dagen of langer geleden je tweede vaccinatie hebt gehad. Als je het
Janssen-vaccin hebt gehad is dat minimaal 28 dagen na je vaccinatie; OF
* 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie hebt gehad nadat je al een keer
corona hebt gehad; OF
* Je hebt minder dan 6 maanden geleden corona gehad.
Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun
beschouwd.
Soorten contacten
De GGD verdeelt de contacten van een besmet persoon in drie categorieen:
huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige
contacten (categorie 3).
Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de
besmettelijke periode (vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw
contact hebben gehad met de persoon die positief getest is.
Quarantaine of niet?
Valt uw kind in categorie 2, dan geld het volgende advies van het RIVM:
Huisgenoten (categorie 1) en nauwe contacten (categorie 2) gaan tien dagen
in thuisquarantaine als zij niet immuum zijn. Je leeftijd maakt niet uit. Als je
immuum bent hoef je niet in quarantaine.
Leerlingen en onderwijspersoneel die als niet-immuun worden beschouwd en
als nauw contact worden gezien, kunnen zich op dag 5 na het laatste contact
met een besmet persoon bij de GGD-teststraat laten testen. Een zelftest is
niet voldoende. Blijkt uit de test op dag 5 na het laatste contact, dat de
leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit
quarantaine. Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Als iemand ervoor
kiest zich niet te laten testen, dan blijft hij of zij gedurende de
quarantaineperiode van 10 dagen na het laatste contact thuis.
Voor iedereen, zowel immuun als niet-immuun, geldt het dringende advies
om bij het ontstaan van klachten zich te laten testen. Ook als een eerdere
testuitslag negatief (geen corona) was.

Wat moet u doen als uw kind besmet is?
Meld uw kind ziek bij de school. Wij verzoeken u daarbij te melden dat het om corona gaat, zodat we
verdere verspreiding van het virus zo snel mogelijk kunnen stoppen. U en uw huisgenoten gaan zelf ook in
quarantaine als u en uw huisgenoten als niet immuun worden beschouwd. Dit geldt dus ook voor nietimmune broertjes en zusjes.
Uw kind mag weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na
start van de symptomen. Uw kind hoeft geen negatieve coronatest te overleggen om weer naar school te
kunnen.
Besmet maar geen klachten?
Als je besmet was, maar geen klachten had, dan geldt dat niet-immune personen minimaal 5 dagen na de
(positieve) testafname in quarantaine blijven; voor immune personen is dit 72 uur.
Wanneer blijf je thuis?
• Bij klachten die passen bij corona.
• Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;
• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5
meter) en je bent nog niet immuun;
• Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied; zie
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
• Als je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder en je bent nog niet immuun.
Na een besmetting kan je weer naar school wanneer je 24 uur klachtenvrij bent én minimaal 7 dagen zijn
verstreken na start van de symptomen.
Basisregels op school
• Leerlingen houden 1,5 meter afstand van onderwijspersoneel en andere volwassenen.
Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
• Iedereen wast regelmatig de handen en hoest en niest in de elleboog. Handen wassen doe je in
ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het eten, na toiletbezoek,
na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met
water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn.
• Mondkapjes zijn verplicht als je niet op je plek zit.
• Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle leerlingen en personeelsleden die
niet als immuun worden beschouwd opgeroepen om zich tweemaal per week preventief te
zelftesten. Dit is vrijwillig.
• De school zorgt voor regelmatige desinfectie van handcontactpunten en voor een goede ventilatie.
Privacy
U bent bij een besmetting van uw kind niet verplicht te melden dat het om corona gaat. Wij hopen dat u
het wel meldt, zodat wij snel de klasgenoten van uw kind en hun ouders kunnen informeren. Ouders van
andere leerlingen mogen van de school niet vragen om de naam van de besmette leerling/leraar bekend te
maken. Ouders mogen bezwaar maken bij de school om informatie over hun kind te delen met de GGD in
het geval van bron- en contactonderzoek.
Wij danken u en uw kind voor alle medewerking en hopen en samen met u op dat we allemaal gezond
blijven.
Met vriendelijke Groet,

Peter Reenalda
voorzitter College van Bestuur

