
 

Aan alle ouders/verzorgers van 

de leerlingen van De Bolster 

 

 

Betreft: versoepelingen maatregelen Corona op De Bolster per 26 januari 2022 

 

Groningen, 28 januari 2022 

 

Beste ouder/verzorger, 

 

Afgelopen dinsdag zijn tijdens de persconferentie van de overheid een aantal versoepelingen 

ingevoerd voor de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Daardoor veranderen er ook een 

aantal maatregelen voor de leerlingen van De Bolster. Voor alle helderheid wil ik hieronder 

weergeven welke regels De Bolster nu hanteert.  

 

In de afgelopen drie weken is gebleken dat kinderen en volwassenen zeer verschillend 

reageren, wanneer zij besmet zijn met de omikron-variant. De één merkt vrijwel niets en de 

ander is er toch flink ziek van. Vandaar dat De Bolster ondanks de versoepelingen 

onderstaande maatregelen nauwlettend blijft hanteren. Immers, lesuitval door zieke 

docenten willen we zo veel mogelijk voorkomen. 

 

Wanneer uw kind corona heeft: 

Wanneer uw kind corona heeft vragen wij van u om uw kind thuis te houden. Ook wanneer 

het slechts om milde klachten gaat. Ook wanneer uw kind geen klachten heeft, maar een 

zelftest is positief (twee streepjes), vragen wij u om uw kind thuis te houden. 

 

Wanneer uw kind corona-achtige klachten heeft: 

Wanneer uw kind corona-achtige klachten heeft vragen wij van u om uw kind een zelftest te 

laten doen (of testen bij de GGD). Wanneer deze test negatief is (één streepje), mag uw 

kind naar school. Zelftesten zijn gratis verkrijgbaar op school, via de mentor van uw kind. 

Wilt u geen zelftest doen, dan blijven de oude maatregelen van kracht (tenminste vijf dagen 

in quarantaine en pas weer naar school nadat de klachten verdwenen zijn).  

 

Wanneer een huisgenoot van uw kind corona heeft: 

Wanneer een huisgenoot van uw kind corona heeft en uw kind heeft zelf geen klachten, dan 

vragen wij van u om uw kind een zelftest te laten doen (of testen bij de GGD). Wanneer 

deze test negatief is (één streepje), mag uw kind naar school. Zelftesten zijn gratis 

verkrijgbaar op school, via de mentor van uw kind. 

Wilt u geen zelftest doen, dan blijven de oude maatregelen van kracht (tenminste vijf dagen 

in quarantaine en pas weer naar school nadat de klachten bij de huisgenoot verdwenen zijn). 

 

Wanneer een klasgenoot van uw kind corona heeft: 

Wanneer een klasgenoot van uw kind corona heeft, mag uw kind gewoon naar school. Wij 

vragen u wel de gezondheid van uw kind goed in de gaten te houden. Twijfelt u over de 

gezondheid van uw kind, dan vragen wij van u om uw kind een zelftest te laten doen (of 

testen bij de GGD). Wanneer deze test negatief is (één streepje), mag uw kind naar school. 

Zelftesten zijn gratis verkrijgbaar op school, via de mentor van uw kind. 



Wilt u geen zelftest doen, dan blijven de oude maatregelen van kracht (tenminste vijf dagen 

in quarantaine en pas weer naar school nadat de klachten bij de huisgenoot verdwenen zijn). 

 

Algemene maatregelen in de school: 

Ondanks de versoepelingen blijven een aantal algemene maatregelen gewoon van kracht 

voor alle personen binnen De Bolster. Hieronder de belangrijkste: 

 Het dragen van een mondkapje is verplicht (als je zit mag hij af). Wilt u zorgen dat 

uw kind een mondkapje bij zich heeft? 

 Houd afstand (1,5 meter) waar mogelijk. 

 Volg de looproutes in de school. 

 Nies en hoest in je ellenboog. 

 Was regelmatig je handen. 

 Het advies is om (ook bij gezonde kinderen) twee keer in de week een zelftest te 

doen. U maakt uiteraard zelf de keuze hoe u met dit advies omgaat. Zelftesten zijn 

gratis verkrijgbaar op school, via de mentor van uw kind. 

 

Voorlopig nog wel lesuitval: 

We gaan er van uit dat de versoepelingen meer besmettingen tot gevolg hebben. Dit zal niet 

alleen onder de leerlingen plaatsvinden. Ook onder het personeel verwachten we meer 

besmettingen. Ondanks het feit dat we ons uiterste best doen om lesuitval te voorkomen is 

dit helaas onvermijdelijk. In de afgelopen weken zijn we regelmatig geconfronteerd met vijf 

zieke medewerkers of meer per dag. Met de ingevoerde versoepelingen zal dit niet snel beter 

worden. Daarnaast kampen we (zoals vrijwel alle scholen in Nederland) met een 

personeelstekort, waaruit ook lesuitval kan voortkomen. 

 

Dit kan tot gevolg hebben dat uw kind voor korte tijd thuis komt te zitten. Als dit voor uw 

kind geldt, hebben we daarover uiteraard contact met u. We gaan ons inspannen om de 

komende periode zo normaal mogelijk onderwijs te verzorgen voor uw kind en vragen uw 

begrip voor die momenten waarop dat niet volledig mogelijk is. 

 

Vragen: 

Hebt u over het bovenstaande vragen, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw 

kind. Daarnaast is het mogelijk om kantoortijden telefonisch contact op te nemen met De 

Bolster via 050-525 0110. 

 

Vertrouwende u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.C. Kullberg 

directeur 


