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De persconferentie van 14 september jl. bracht goed nieuws. Een aantal maatregelen 
worden verder versoepeld hoewel we nog wel alert moeten blijven. 
Voor het primair onderwijs zijn de belangrijkste versoepelingen dat een klas niet 
meer in quarantaine hoeft als er één besmetting is en nu de 1,5 meter afstand wordt 
losgelaten zouden ouders/verzorgers weer welkom kunnen zijn in school. 
De werkgroep Corona heeft gisteren een overleg gehad om de maatregelen en de 
eventuele gevolgen met elkaar te bespreken. 
Daaruit komt het volgende naar voren: 
 
• De protocollen en richtlijnen van het RIVM en de GGD zijn altijd leidend bij de te 

nemen besluiten.  
• Bij een besmetting zal een school altijd in overleg met de GGD bepalen wie er in 

quarantaine moet. Dat kan per groep, per school, per situatie verschillen en is 
afhankelijk van meerdere factoren. Daar doet de GGD onderzoek naar en dat 
wordt meegenomen in de besluitvorming. Dit is dus maatwerk. 

• Voor ouders/verzorgers met vragen en twijfels staat de deur van de school altijd 
open voor overleg en uitleg. Ook de directeuren onderwijsteam en de bestuurder 
zijn bereikbaar indien nodig.  

• Als uw kind besmet is en in quarantaine moet is het verstandig om de nauwe        
contacten, zoals speelkameraadjes, hiervan op de hoogte te brengen. Zo kunnen    
zij erop letten of er coronaklachten ontstaan en zo voorkomen we een verdere 
verspreiding van het virus. 

• Op dag 2 van de quarantaine ontvangt uw kind lesstof van de school. Dat kan in 
verschillende vormen, digitaal of op papier. Als het digitaal is kan er toestemming 
nodig zijn voor het in beeld brengen van een leerling.   
Het afstandsonderwijs is dus ook maatwerk per school/groep. 

• Er is een nieuwe beslisboom. Deze vindt u op onze website. 
• In hoeverre de scholen ouders/verzorgers weer welkom heten in school wordt 

door de school zelf bepaald. We hebben grote en kleine scholen, verschillende 
ruimtes binnen een school en dat bepaalt mede of het veilig voelt om grote   
groepen mensen weer toe te laten in het gebouw. Ook leerkrachten en de MR 
hebben hier een stem in. We zullen hier weer aan moeten wennen. 

• Het bestuur van de stichting staat achter de besluiten die de scholen nemen en 
het beleid dat zij voeren. 

 
Gelukkig gaan we langzamerhand weer naar een normale schooltijd voor onze      
leerlingen en medewerkers. Dat maakt dat we met veel zin weer aan het schooljaar 
zijn begonnen. Laten we duimen dat het een zo normaal mogelijk schooljaar wordt 
waarin we elkaar weer persoonlijk kunnen ontmoeten. Dat is wel zo prettig. 
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