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Onze school en ons onderwijs in deze tijd 
Ik neem u graag mee in de dagelijkse gang van zaken in deze bijzondere tijd. Hoe ziet zo’n 

schooldag gedurende deze Coronacrisis eruit? Iedere ochtend is het weer spannend….  

 

Zijn alle leerkrachten nog gezond? Kunnen we de dag starten met een volledig team? Tot op 

heden is dat zo en hebben we gelukkig nog geen zieke leerkrachten. We maken ons iedere dag 

opnieuw zorgen en gaan zorgvuldig met de situatie om. We houden ons aan de afstandsregel en 

werken niet meer fysiek samen. Dat betekent dat de we in de klas blijven, ook voor koffie/ thee 

en lunch. De lunch is dus niet meer samen. Overleg tussen teamleden vindt digitaal plaats in de 

eigen klas en na schooltijd sluiten we zo spoedig mogelijk af.  

 

Zijn alle leerlingen (en het gezin thuis) gezond? Gelukkig ontvangen we dagelijks een groot aantal 

leerlingen in onze klassen. Echter, bij aanvang van de schooldag komen de eerste telefoontjes 

binnen. Er zijn kinderen die ziek worden gemeld en kinderen die in isolatie of quarantaine 

moeten. Hieronder leest u de afspraken die gelden bij als we te maken hebben met Corona:  

 

1. U (ouders) belt tussen 08.10 en 08.45uur met school en u geeft aan juf Anja of juf Gladys 
door wat de reden van het verzuim is; 

2. Bij isolatie of quarantaine vragen wij u specifiek om de situatie en het aantal dagen dat 
door de GGD wordt geadviseerd. Wij houden iedere situatie bij; 

3. Aan het einde van de isolatie of quarantaine is er een telefonische afspraak tussen u en 
school. Kinderen moeten namelijk eerst telefonisch beter worden gemeld alvorens ze 
fysiek naar school komen;  

4. Dit is het moment dat school u vragen zal stellen over uw situatie; 
5. Dan nemen we contact op met de GGD om te vragen of het kind weer naar school mag 

komen. Als we de GGD hebben gesproken nemen we opnieuw contact met u op om het 
besluit te bespreken. Kinderen die naar school komen zonder aangemeld te worden, 
mogen de school nog niet in. 

 

U merkt wellicht op dat we streng beleid voeren. Dat is nodig. Hiermee kunnen we ervoor zorgen 

dat de situatie in school veilig is voor zowel leerlingen als leerkrachten.  

 

We hebben een beknopt beeld geschetst van een dag onderwijs in Coronatijd. Mocht u toch nog 

vragen hebben, belt u ons gerust. We zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.  

 

Zorgen en mogelijke hulp 
Schroom niet uw zorgen te delen en uw vragen te stellen. Wij delen met u de zorgen die er zijn 

over de gezondheid en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten. We merken op dat er 

gezinnen zijn die meer dan grote zorgen ervaren. We bieden die gezinnen aan om het gesprek 

aan te gaan met onze schoolmaatschappelijk werkster Ludie Koot. Zij kan wellicht iets betekenen 

in deze tijd. Ludie is op donderdag op school aanwezig en gaat graag in gesprek met ouders die 

zorgen ervaren. Op maandag en dinsdag hebben wij onze ouderbetrokkenheidsmedewerkster 

Martha van Wijhe. Ook zij staat open voor het gesprek over uw zorgen en kan vragen 

beantwoorden. Vanzelfsprekend is de GGD ook een goede gesprekspartner. Bij de GGD kunnen 

ze al uw vragen beantwoorden en wellicht wat zorgen wegnemen.  

 

Belangrijke data  

 

5 

december  

Continurooster ivm 

sint-viering 

17 

december  

Continurooster ivm 

kerstviering (onzeker 

en afhankelijk van de 

wijze waarop we dit 

gaan vieren)  

18 

december  

Continurooster ivm de 

kerstvakantie  

 

 

 

Juf Morena 

Juf Morena heeft vanaf de 
zomervakantie les gegeven in groep 8. 
Zij heeft een nieuwe uitdaging 
gevonden en gaat aan de slag bij een 
andere BOOR -school. Wij wensen haar 
daar veel succes toe en zijn enorm 
dankbaar voor haar enorme inzet op 
onze school. Er is nog geen vervanging 
voor juf Morena gevonden. In tijden 
van een groot lerarentekort is het 
vinden van een geschikte leerkracht 
een behoorlijke uitdaging. We streven 
er natuurlijk naar om zo spoedig 
mogelijk een goede leerkracht voor 
groep 8 te vinden. Totdat we een 
nieuwe leerkracht hebben verbonden 
aan de groep geven meester Paul en 
juf Kirsten op maandag tot en met 
donderdag les en pakt juf Philippine op 
vrijdag de groep op. 
 
Contact met GGD of RIVM 

 

 
https://www.rivm.nl/coronavirus-
covid-19 
 
 
 

 
 
 

https://www.ggdrotterdamrijnmon
d.nl/ 
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Vragen en antwoorden over thuisisolatie en quarantaine 

 

Het is niet altijd precies duidelijk hoe het zit met quarantaine en thuisisolatie. We krijgen 

hierover veel vragen. Veelgestelde vragen hierover zetten we op een rijtje. Meer hierover lees je 

op deze pagina op de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/quarantaine 

Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie? 

Je gaat in isolatie als je klachten hebt die passen bij corona óf als je positief getest bent op het 

virus. Je blijft dan thuis zodat je het virus niet verder verspreidt.  

Quarantaine is een voorzorgsmaatregel, je bent dan niet ziek. Je gaat 10 dagen in quarantaine 

als je in contact bent geweest met iemand die (mogelijk) besmet is. 

 

Wanneer ga je in quarantaine? 

Je gaat 10 dagen in quarantaine als je: 

• iemand in je huishouden hebt die positief getest is; 

• nauw contact hebt gehad met iemand die besmet is; 

• in een land bent geweest met een oranje reisadvies. 

Ik ben positief getest en zit in isolatie. Wanneer mag ik uit isolatie? 

Je mag weer uit isolatie als je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij het coronavirus én 

het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd. Heb je een verminderde weerstand? Dan mag 

je pas uit isolatie als je 24 uur geen klachten meer hebt die passen bij corona én het minimaal 14 

dagen geleden is dat je ziek werd. Meer hierover is te vinden op deze pagina op de website van 

het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine 

Ik ben besmet. Welke regels gelden voor mijn contacten? 

Het RIVM onderscheidt drie categorieën contacten: 

1. Huisgenoten: dit zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op 

minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt. 

2. Overige nauwe contacten: personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter 

afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode. In 

omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten 

(bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze 

persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd. 

3. Overige (niet nauwe) contacten: dit zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 

minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, 

bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine


Nieuwsbrief 

• • • 

                      Rembrandtstraat 27 - 3035LL  Rotterdam 

 

Categorie 1 en 2 moeten 10 dagen in quarantaine. Categorie 3 hoeft niet in quarantaine, maar 

houdt wel 14 dagen de gezondheid extra in de gaten. Dit laatste geldt bijvoorbeeld vaak voor 

kinderen in de klas of groep als een leerkracht besmet is.  

Algemene maatregelen om verspreiding te voorkomen 

Tot slot herhalen we graag nogmaals de afstands- en hygiënemaatregelen. De continuïteit van 

onderwijs – fysiek of tijdelijk op afstand als besmettingen daartoe dwingen – is belangrijk, maar 

de veiligheid en gezondheid van iedereen gaat voor. Dat is leidend. 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen 

• Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

• Schud geen handen. 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

Ben je ziek? 

Als je één of meer klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest worden. 

• Milde klachten: Verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

hoest, verhoging of als je plotseling niet goed meer ruikt of proeft. Laat je testen en 

blijf thuis tot de uitslag bekend is. 

• Ernstige klachten: Benauwdheid en/of koorts (boven de 38 graden) of als je je steeds 

zieker voelt. Bel dan direct de huisarts of de huisartsenpost. 

Het antwoord op veelgestelde vragen is te vinden op de website van de rijksoverheid. Voor het 

vo en het po (inclusief so) zijn aparte pagina’s. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

