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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van alle leerlingen 

 

Haarlem, 26 november 2021 

Betreft: handelswijze vanaf maandag 29 november 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De coronabesmettingen lopen weer op. Leerlingen en collega’s zijn afwezig, soms vanwege ziekte, 

soms vanwege quarantaine en soms vanwege besmetting. Daarom zullen wij per maandag 29 

november handelen volgens onderstaand bericht. 

We hebben besloten om een klas naar huis te sturen als in een klas 4 of meer besmettingen zijn. 

Deze klas krijgt dan de volgende dag online onderwijs aangeboden. 

De werkwijze is omschreven in de bijlage “Onderwijs op afstand”. 

 

Als leerlingen zich gedurende de dag ziekmelden, dan bellen we naar huis en geven leerlingen een 

sneltest mee.  

 

In de volgende situaties blijft iemand thuis:  

o Bij klachten die passen bij corona; 

o Als je positief getest bent op corona bij de GGD; 

o Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest 

bij de GGD; 

o Als iemand in je huishouden positief is getest op corona; 

o Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 

meter) en je bent nog niet immuun; 

o Als je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder en je bent nog niet immuun. 

 

Medeleerlingen in de klas worden niet meer automatisch beschouwd als nauw contact. Bij 

besmetting van een leerling dient de school contact op te nemen met de GGD als de GGD nog 

geen contact met de school heeft opgenomen. Zij kunnen op basis van maatwerk adviseren hoe 

te handelen. 

 

Bovenstaande is stapsgewijs uitgewerkt in een beslisboom. Die stuur ik als bijlage mee. 

 

Vanavond zal een persconferentie worden gegeven over de nieuwe maatregelen met betrekking 

tot de coronasituatie. 

Mocht het onderwijs anders moeten worden uitgevoerd dan we tot nu toe doen, dan zullen we u 

op zaterdag 27 november berichten over de gevolgen voor het onderwijs op het Spaarne College. 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Huiberts 

directeur 

 

http://www.spaarnecollege.nl/

