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Beste leerlingen en ouders, 
  
Dankzij de versoepelingen van afgelopen dinsdag komt gelukkig een einde aan de onwerkbare situatie met strenge 
quarantaineregels voor schoolklassen.  
We weten ook dat de lossere regels een risico inhouden: waarschijnlijk meer besmettingen, ook op het Hyperion. 
Daarom zetten we hieronder voor alle duidelijkheid de nieuwe quarantaineregels voor leerlingen op een rijtje, plus 
wat dat betekent voor onze school. 
  
1. Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet in quarantaine.  
Zij kunnen naar school, mits ze geen klachten hebben en niet positief testen. Dus:  

a. geen hele klassen meer in quarantaine als er 3 of meer coronabesmettingen in de klas zijn 
b. geen onderscheid meer tussen nauwe en overige contacten 
c. een leerling hoeft ook niet in quarantaine als er thuis een coronabesmetting is. De besmette persoon gaat in 

isolatie, de leerling test regelmatig (bij voorkeur elke ochtend).  
2. Als een leerling corona gerelateerde klachten heeft doet zij/hij een zelftest. Bij een negatieve uitslag kan de 
leerling gewoon naar school. Als de uitslag positief is, blijft de leerling thuis en laat zich testen bij de GGD. Graag 
melden via absentie@hyperionlyceum.vova.nl. Het is belangrijk te vermelden of de leerling online het onderwijs kan 
volgen of dat zij/hij echt ziek is. 
3. Leerlingen die thuisblijven en niet ziek gemeld worden, moeten online in de les aanwezig zijn. Dit maakt de docent 
mogelijk door een linkje naar Teams, dat te vinden is in itsLearning. De docent ziet in Magister aan een 
camerasymbooltje voor welke leerlingen dit geldt. 
4. Als een docent thuis moet blijven maar wel in staat is om les te geven, wordt de les online aangeboden. Leerlingen 
gebruiken een linkje naar Teams, dat te vinden is in itsLearning. Voor de onderbouw is er dan een invaldocent 
aanwezig in het lokaal. 
5. Als er over een langere periode meerdere besmettingen in een groep zijn, kan de GGD nog wel adviseren om een 
quarantaineadvies te geven voor de hele groep. 
6. Let op: er wordt dringend geadviseerd aan alle leerlingen om zichzelf regelmatig thuis te testen. We houden ten 
minste het ritme van 2x per week aan (maandag- en donderdagochtend). Het is niet toegestaan dat leerlingen gaan 
zelftesten onder lestijd. 
 
Ten slotte: de algemene coronamaatregelen blijven gelden op school. We vragen jullie allemaal om deze 
maatregelen na te volgen, zodat we besmettingen zo veel mogelijk voorkomen:  
- regelmatig je handen wassen 
- je aan de looproutes houden 
- een mondkapje dragen wanneer je door het gebouw loopt; eten en drinken doe je dus niet lopend. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaco Mijnheer, teamleider leerjaar 1 & 2 
Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 & 4 
Annette Bosscher, teamleider leerjaar 5 & 6 
Elly Loman, rector 
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