
Corona-update: thuisquarantaine, coronaregels en ventilatiemaatregelen 

 

Met stijgingen en dalingen in het aantal coronabesmettingen blijft aandacht van leerlingen, 

ouders/verzorgers en medewerkers voor de coronaregels belangrijk. Hieronder zetten we alle regels 

waaraan we ons binnen Compaen VMBO houden, op een rij. Extra aandacht hebben we voor de 

gewijzigde regels rondom thuisquarantaine per 1 december.  

Wat doen we als een leerling met het coronavirus besmet blijkt? 

Compaen vraagt iedereen met coronaklachten om zich zo snel mogelijk te laten testen. Test één 

leerling in de klas positief op corona, dan kiezen we voor de volgende aanpak: 

• Zowel de positief geteste leerling als de medeleerlingen blijven allemaal tien dagen thuis na 

het laatste risicovolle contact. Zij volgen thuisonderwijs.  

• Vanaf 1 december geldt dat alle medeleerlingen zich op de vijfde dag van de 

thuisquarantaine op corona kunnen laten testen. Is de testuitslag negatief, dan is 

quarantaine niet meer nodig en kan de leerling weer naar school. 

Dit zijn de coronaregels van Compaen VMBO om verspreiding te voorkomen: 

• Mondkapjesplicht 

Net als op alle middelbare scholen van OVO Zaanstad zijn ook de leerlingen en medewerkers 

van Compaen VMBO verplicht om een mondkapje te dragen wanneer zij zich buiten de 

leslokalen begeven en als zij zich verplaatsen. De mondkapjesplicht geldt ook bij 

praktijkvakken, tenzij de docent anders beslist. Zitten leerlingen in de klas, dan kan het 

mondkapje af. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl. 

• 1,5 meter afstand 

Leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, houden altijd 1,5 meter afstand tot 

elkaar. Deze regel geldt niet voor leerlingen onderling. 

• Aandacht voor hygiëneregels 

Iedereen volgt de hygiëneregels: vaker handen wassen, geen handen schudden, hoesten en 

niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. 

Medewerkers kunnen gebruikmaken van aanvullende beschermingsmiddelen. 

• Thuisblijven bij coronaklachten 

Leerlingen en medewerkers blijven thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven de 38°C. 

Thuisblijven geldt ook als een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Advies is om – zelfs bij mildere klachten – een coronatest te doen. 

• Risicogroepen 

Wie een grotere kans heeft om ernstig ziek te worden of te overlijden door het coronavirus, 

blijft thuis. Leerlingen volgen het onderwijs op afstand, medewerkers werken vanuit huis – 

voor zover mogelijk. 

• Liefst met eigen vervoer naar school 

Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de 

fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of 

verzorger een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie. 

• Thuisquarantaine na vakantie 

Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft – conform 

overheidsregel – tien dagen in thuisquarantaine. 



Hoe zit het met de ventilatie in onze school? 

OVO Zaanstad heeft onderzoek laten doen naar de ventilatie en luchtkwaliteit op alle scholen. Uit dit 

onderzoek blijkt dat alle gebouwen en ventilatie-installaties voldoen aan het Bouwbesluit en worden 

onderhouden volgens de richtlijnen. Zowel de gymzalen in de scholen als de gymzalen van de 

gemeente hebben ventilatiesystemen die zorgen voor voldoende frisse lucht. 

Desondanks blijft ventilatie voor ons een belangrijk aandachtspunt. Binnen enkele weken zullen wij 
in ieder lokaal een CO2 meter en signalering hebben. Wij monitoren dagelijks hoe de luchtkwaliteit is 
en zullen rooster maatregelen treffen als die niet meer voldoet. 
 

Meer informatie 

Voor meer informatie en vragen over de coronaregels, thuisquarantaine en ventilatiemaatregelen 

kunt u het beste per e-mail contact opnemen met ons opnemen: administratie@compaenvmbo.nl.  

Voor algemene vragen over corona biedt rijksoverheid.nl/corona vele antwoorden. 
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