
 

   

 

 

Plaats:   Zwolle 

Datum:   18 augustus 2020 

Aan:   Leerlingen en ouders/verzorgers TaK en JenaXL 

Onderwerp:  Quarantaine-regels 

 

 

 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), leerling, 

 

Met deze brief stellen we u op de hoogte van hoe wij als school omgaan met de quarantaine-regels voor leerlingen, 

ouders en medewerkers die van vakantie teruggekomen uit risicogebieden. 

 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid en volgen daarmee ook het dringende advies voor 

(thuis)quarantaine. Voor alle Nederlanders geldt het dringende advies om 10 dagen in (thuis)quarantaine te gaan, als 

zij in oranje of rood aangemerkte gebieden zijn geweest. Dit staat in het reisadvies van dat land van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken (BZ). 

 

Komt u terug uit een risicogebied? Dan blijft uw kind thuis. 

Als dit van toepassing is, verwachten wij van ouders, leerlingen en medewerkers dat zij dit dringende advies opvolgen 

en niet op school of op het schoolplein komen. Mocht blijken dat dit advies niet wordt opgevolgd, dan gaan wij als 

school over op een ordemaatregel. Desbetreffende leerling wordt per direct verplicht om naar huis te gaan om alsnog 

10 dagen thuis in quarantaine te blijven. Dit mede op advies van de VO raad. 

 

Onderwijs op afstand voor leerlingen die in quarantaine zitten 

Uiteraard proberen we leerlingen die in quarantaine zitten toch zoveel mogelijk te betrekken bij de klas en het 

onderwijsproces. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze thuis aan de slag gaan met de studiewijzers die klaar 

staan op Magister.  

Vragen kunnen via Teams worden gesteld aan de docent. 

Op dit moment hebben we ervoor gekozen om nog geen volledige lessen te streamen. 

 

 

Wij vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de ouders van onze leerlingen en onze medewerkers. Wij gaan 

ervan uit dat ook zij er alles aan doen om geen onnodige risico’s te nemen. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Eric Lippold 

Directeur Thomas a Kempis College en JenaXL 

 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

