
Start van het schooljaar 21-22 en coronabeleid 

 

Welke maatregelen blijven van kracht in het voortgezet onderwijs? 

• Volwassenen moeten nog wel 1,5-meter afstand van elkaar moeten houden, dus 

onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en externen in de school. Ook blijft de 

afstandsregel tussen leerling en docent voorlopig gehandhaafd. 

• De mondkapjesplicht in de gangen blijft ook gehandhaafd. We doen een beroep op leerlingen 

en ouders om dit vol te houden en snappen dat dit extra uitleg vraagt. Zeker omdat mondkapjes in 

de rest van de samenleving steeds minder vaak worden gebruikt. Maar het OMT heeft benadrukt dat 

we dit nog even moeten volhouden om uitbraken te voorkomen. Dit omdat aan de start van het 

schooljaar nog niet iedere leerling die dat wil volledig gevaccineerd (+2 weken wachttijd) is. 

• Advies aan niet-immune leerlingen en personeel om preventief thuis zelftesten uit te voeren. 

(immuniteit is volledig gevaccineerd is en er twee weken voorbij zijn gegaan om de immuniteit op te 

bouwen, voor de precieze definitie zie https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco 

• Tot slot blijven basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en 

‘vaak handen wassen’ voorlopig van kracht, evenals eerdere adviezen zoals opgenomen in het 

servicedocument en de sectorspecifieke protocollen. 

 

 

Wat verandert er in het voortgezet onderwijs?  

Er verandert relatief weinig ten opzichte van de laatste maand voor de zomervakantie, immers er 

kon al volledig onderwijs worden gegeven en dat blijft zo. De belangrijkste veranderingen staan 

hieronder. 

• In het voortgezet onderwijs hoeven personeel en leerlingen zich niet meer preventief te laten 

testen wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand volledig 

gevaccineerd is en er twee weken voorbij zijn gegaan om de immuniteit op te bouwen. *) 

• Per 8 juli is het bron- en contactonderzoek (BCO) aangepast. Contacten (dus ook leerlingen) 

die binnen het BCO als voldoende beschermd worden beschouwd hoeven als ‘huisgenoot of overig 

nauw contact’ niet meer in quarantaine. Dit is o.a. het geval bij volledige vaccinatie met twee weken 

wachttijd na de laatste prik; steeds meer leerlingen zullen dus niet meer in quarantaine hoeven bij 

een besmetting op school. 

• Omdat de vaccinatiegraad van kinderen van 12 jaar en ouder snel toeneemt, komt het extra 

testadvies voor ‘overige contacten’ ook voor 


