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Nieuwsbrief 19 januari 2022  

 
Corona 
  

Richtlijnen  
• Iedere leerling voert thuis wekelijks twee zelftesten uit.   
• Bij een positieve zelftest blijft de leerling thuis en maakt z.s.m. een afspraak bij 

de GGD voor een PCR-test.  
• Leerlingen dragen te allen tijde een mondkapje over hun mond én neus, tenzij 

ze op een vaste plek zitten (zoals in de pauze of in het lokaal).   
• Leerlingen wassen of ontsmetten regelmatig hun handen.  
  

Positief getest  
Wij doen op school geen bron- en contactonderzoek, dit wordt uitgevoerd door de 
GGD. Wij vragen om, wanneer een leerling positief (zelf)test, om zelf zo snel 
mogelijk nauwe contacten te informeren. Je nauwe contacten zijn diegenen die 
langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van jou zijn geweest, in je besmettelijke 
periode (48 uur voor start klachten of positieve test).   
 

Gewijzigde regels quarantaine voortgezet onderwijs  
• Bij 1 of 2 corona besmettingen in een klas: alleen nauwe contacten (minimaal 
15 minuten op 1,5 meter binnen 24 uur geweest, vaste vrienden e.d.) gaan in 
quarantaine, andere leerlingen en leraren (overige contacten) gaan niet in 
quarantaine.  
• Uitbraak: als er binnen een groep of klas, 3 of meer corona besmettingen 
(zowel kinderen als medewerkers) zijn binnen 7 dagen, dan volgt er overleg met 
de GGD. Mogelijk gaat dan op advies van de GGD een hele groep of klas in 
quarantaine.  
 

 Uitzondering op de quarantaineregels  
• Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken positief getest bent, 
hersteld bent en geen klachten hebt.   
• Je hoeft niet in quarantaine als je langer dan 1 week geleden een 
boostervaccinatie hebt gehad.  
 

Quarantaine en Corona Elzendaalcollege Gennep  
In de week van 10 januari waren er gemiddeld 23 leerlingen per dag in quarantaine, 
dit is bijna 4%.  
Maandag 18 januari waren er 37 leerlingen in quarantaine, bijna 6%. Hiervan waren 
er, zover bij ons bekend, 5 positief getest (nog geen 1%).  
  
Wanneer moet iemand in quarantaine?  
Graag verwijzen wij u naar https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie, 
hier vindt u meer informatie over quarantaine-advies.  
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Extra sport- en beweegaanbod Elzendaalcollege Gennep  
 

Vanaf dinsdag 18 januari van 15:15 tot 16:15 uur wordt er vanuit Negen 
(www.negen.nl) in samenwerking met de gemeente Gennep wekelijks een extra 
moment sport en bewegen aangeboden op het Elzendaalcollege Gennep. Dit zal 
gedaan worden door een buurtsportcoach van de gemeente Gennep. Op de tv 
schermen in de grote hal zal er een schema getoond worden welke sportactiviteit die 
week op het programma staat. Voor de leerlingen is het vrije inloop voor deze 
activiteiten.  
  

Onze school is gezond  
 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde 
School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn 
opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!  
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van 
de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een 
gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.  
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u 
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.  
  
  
Met vriendelijke groet,  
Sjaak Simons, vestigingsdirecteur  
Margriet Grutters, conrector  
 

http://www.negen.nl/
http://www.gezondeschool.nl/

