
Beste ouders, verzorgers 

  

Afgelopen vrijdag werd in de persconferentie een aanscherping in het 

corona beleid afgekondigd. 

De protocollen voor het onderwijs moeten nog uitgebracht worden. 

Zodra hierin meer duidelijk is, zullen we school breed de maatregelen 

invoeren en communiceren. Op dit moment is er nog 'ruis' over 

verplichting/dringend advies...  

Zolang het protocol nog niet is uitgewerkt, gaan we uit vanuit het 

protocol d.d. 24 november 2021. 

 

Algemeen 

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten: 

• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen. 

• De school is open, tenzij…  

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of  

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 

• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan. 

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie 

over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen. 

 

Aanwezigheid personeel 

Personeel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen 

op school moeten zijn. 

 

Groepsactiviteiten en vieringen 

Groepsactiviteiten en vieringen kunnen alleen georganiseerd worden in de school, zonder 

aanwezigheid van ouders en externen. Hierdoor zullen er aanpassingen komen in de vieringen die 

gepland staan in de maand december. 

 

Aanwezigheid ouders/verzorgers, vrijwilligers en andere professionals 

Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. 

Oudergesprekken vinden online plaats. 

Vakdocenten, stagiaires en logopedist blijven vooralsnog welkom, zij dragen bij aan het primaire 

proces. 

 

Richtlijnen rondom gezondheid en thuisblijfregels 

Het uitgangspunt is: blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het 

ontstaan van klachten gedurende de dag en laat je testen.  

Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.  

De meest actuele beslisboom wel of niet naar school, wordt hierbij gehanteerd. 

 

Quarantaine regels en bron en contact onderzoek (BCO) van de GGD 

Quarantaine  

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

• Bij klachten die passen bij corona;  



• Als je positief getest bent op corona;  

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de 

GGD;  

• Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/benauwdheid en deze in afwachting is 

van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij immuun of niet-

immuun zijn.  

 

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest bent 

met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette leerling thuis 

hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij 

immuun of niet-immuun zijn.  

• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;  

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;  

• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app.  

Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/thuisquarantaine  

 

Bij een besmetting:  

• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, 

leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is 

van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt.  

• Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet de hele klas in quarantaine. Bij 

uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in 

quarantaine te gaan.  

• Op school zijn klasgenoten en leraren categorie 2 contacten, als zij tijdens de besmettelijke periode 

(vanaf twee dagen voor de eerste ziektedag) nauw contact hebben gehad met de persoon die 

positief getest is. 

 

Aanscherping vanuit de persconferentie d.d. 26-11-2021 

 

De volgende aanvullende maatregelen zijn afgekondigd: 

 

• Er geldt een dringend advies voor het gebruik van mondkapjes bij verplaatsing in de school 

voor  leerlingen vanaf groepen 6.  

• De leerlingen vanaf groep 6 krijgen het advies om tweemaal in de week preventief te testen. 

Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.  

Scholen zullen testen ontvangen om deze uit te delen. In de eerste week van december 

krijgen we  hierover bericht, daarna kunnen wij ouders hierover inlichten.   

• Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven thuis.  

• Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering en looproutes toe te passen.  

• Leerlingen gaan zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis. Leerlingen die niet alleen naar 

school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht. 

 

Deze week zullen we deze richtlijnen nader uitwerken. Vooralsnog gaan we uit van de (dringende) 

adviezen, zoals deze nu gesteld zijn. 

 

Groet, 

Marjan Wolterink 
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