
Beste ouder, verzorger, 
 
Het kabinet heeft besloten dat de scholen open mogen blijven, maar dat er wel een aantal aanvullende 
maatregelen nodig is om de scholen verantwoord open te houden Coronavirus en basisonderwijs en 
speciaal (basis)onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Deze maatregelen gaan o.a. 
over een strikter beleid ten aanzien van kinderen met milde verkoudheidsklachten, het dragen van 
mondkapjes voor bovenbouwleerlingen in de gangen, het gebruik van zelftesten, cohortering en 
kinderen die zoveel mogelijk zelf naar school komen. De maatregelen gaan in vanaf maandag 29 
november en gelden in ieder geval drie weken. Onderstaand treft u een uitwerking van deze 
maatregelen aan voor onze school. Deze maatregelen hebben de instemming van de 
medezeggenschapsraad en het bestuur. 
 
In het kort 

• Leerlingen komen alleen naar school; 
• De schooltijden zijn ongewijzigd; 
• Ook bij milde klachten (snotneus) blijft een kind thuis; 
• Zelftesten voor leerlingen vanaf groep 6 en personeel; 
• Meld een positieve test bij de directie Melden positief geteste leerling - KBS Laurentius 

(deleuksteschoolvannederland.nl); 
• Extra ondersteuning vervalt; 
• Mondkapjes zijn op de Van Gaverenlaan verplicht voor leerlingen vanaf groep 6 en personeel; 
• Wanneer drie leerlingen gedurende een week een positief testresultaat hebben, gaat de hele 

groep over naar online onderwijs; 
• Er is een speciale webpagina beschikbaar voor meer informatie COVID-19 Archives - KBS 

Laurentius (deleuksteschoolvannederland.nl) 
 
Naar school komen 
Vanaf morgen (29 november) komen leerlingen zoveel mogelijk alleen naar school. Wanneer een 
leerling gebracht wordt, wordt geadviseerd de leerling uit te laten stappen op het Schoolakkerplein. 
Wanneer een ouder het kind naar school begeleidt (bijvoorbeeld bij kleuters), vertrekt de ouder als het 
kind binnen is. Om meer spreiding bij de start van de dag mogelijk te maken is de inloop verlengd (van 
8.15 tot 8.30 uur). Wanneer alle ouders op een juiste wijze invulling geven aan deze maatregel, kunnen 
wij het werken met verschillende begin- en eindtijden waarschijnlijk voorkomen.  
Vanaf maandag zullen in principe geen ouders tot de school worden toegelaten. Het schoolplein 
daarentegen blijft toegankelijk voor ouders. Het naar binnen begeleiden van uw kind kan helaas 
uitsluitend in zeer bijzondere situaties plaatsvinden. Hiertoe is de uitdrukkelijke toestemming van een 
medewerker van de school vereist. 
 
Einde schooltijd 
De eindtijd blijft vooralsnog ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de leerlingen op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag om 14.30 uur naar huis gaan. Op woensdag gaan de leerlingen van groep 3 tot 
en met 8 om 12.15 uur naar huis.  
 
Klachten 
Wanneer een leerling klachten heeft die zouden kunnen passen bij COVID-19 blijft een kind thuis. De 
regels voor snottebellen worden vanaf heden strenger: ook kinderen met milde neusverkoudheid 
(zoals een snotneus) blijven thuis. Zij laten zich testen bij de teststraat van de GGD. Uitsluitend bij een 
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negatief testresultaat (GGD: PCR-test) mag een kind naar school. De beslisboom zal hierop worden 
aangepast Beslisboom - KBS Laurentius (deleuksteschoolvannederland.nl).  
Wij begrijpen dat deze maatregel voor u als ouder grote gevolgen heeft, maar rekenen op uw begrip 
wanneer wij u bij klachten bellen om uw kind op te halen. Uit ervaring weten wij dat zelfs de minste 
klachten kunnen duiden op een COVID-19 besmetting. 
 
Testen 
Zoals aangegeven bij de persconferentie wordt de leerlingen van groep 6 tot en met 8 en alle 
medewerkers dringend verzocht tweemaal per week een zelftest te doen. Voor de zekerheid, dus ook 
als er geen klachten zijn. Deze testen worden thuis afgenomen en zijn op vrijwillige basis. Wanneer 
deze testen op maandag en donderdag worden afgenomen, wordt het risico op verspreiding verkleind.  
De overheid heeft aangegeven gratis zelftesten voor onze leerlingen via school te leveren. 
Waarschijnlijk zal dit echter enige tijd (weken) duren. Gezien de vele besmettingen in onze school, 
verzoek ik u vooralsnog zelf zorg te dragen voor het aanschaffen van zelftesten en twee maal per week  
uw kind te testen. 
 
Positieve test leerling 
Daar de GGD onvoldoende toekomt aan het bron- en contactonderzoek is aan ons gevraagd voor 
aanvraag van een quarantaineadvies gegevens over de positief geteste leerling in beeld te brengen. 
Wanneer een leerling positief getest is (PCR- of zelftest) wordt u verzocht dit te melden bij de directie. 
Dit kan via: Melden positief geteste leerling - KBS Laurentius (deleuksteschoolvannederland.nl) 
Daar wij in verband met de privacywetgeving geen namen in onze correspondentie mogen noemen, 
wordt u tevens verzocht een positieve melding in de groepsapp te plaatsen. Zo kunnen andere ouders 
uit de groep bepalen of hun kind tot de nauwe contacten behoort. 
  
Cohortering 
Vanaf maandag zal een verdere cohortering in de school gerealiseerd worden. Er wordt gestreefd naar 
zo min mogelijk contact tussen de groepen. Daar waar mogelijk worden groepen niet langer 
samengevoegd. Wanneer dit niet mogelijk is, zal in units gewerkt worden. Deze maatregel heeft 
vergaande gevolgen voor activiteiten die normaliter dagelijks plaatsvinden in de school, zoals 
bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen buiten de klas. Deze begeleiding zullen wij anders moeten 
organiseren en zal daardoor minder intensief zijn. 
 
Mondkapjes 
Vanaf aanstaande maandag dienen alle leerlingen van groep 6 tot en met 8 en alle medewerkers van 
locatie Van Gaverenlaan wanneer zij door de gang lopen een mondkapje te dragen. In de klas hoeft 
het mondkapje niet gedragen te worden. 
 
Quarantaine  
In de volgende gevallen blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. Ook als zij 
beschermd zijn tegen corona: 

• Bij klachten die passen bij het coronavirus; 
• Als een huisgenoot positief test op corona; 

 
Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Dan adviseert de GGD welke kinderen als nauw 
contact worden gezien. Deze kinderen (nauw contact) moeten in quarantaine. Waar nodig kan de GGD 
een hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan. 
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Uitwerking 
Wanneer drie of meer leerlingen gedurende een week een positief testresultaat hebben, nemen wij 
contact op met de GGD. Daar wordt een quarantaineadvies gevraagd.  
Helaas is de ervaring op dit moment dat de GGD onvoldoende capaciteit heeft om tijdig een aanvraag 
af te handelen. Om die reden zullen wij, vanaf het moment dat drie leerlingen een positieve (zelf)test 
hebben, overgaan tot thuisonderwijs. Formeel betreft dit echter (nog) geen quarantaineadvies. Alleen 
op deze wijze zijn wij in staat de kwaliteit van ons onderwijs te handhaven voor alle leerlingen.  
Tijdens een quarantaine van de hele klas geven wij, mits een leerkracht beschikbaar is, zoveel mogelijk 
onlineonderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven kan daar echter ook onder vallen.  
 
Wanneer een leerling positief getest is op COVID-19 moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school (en de opvang) als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft.  
 
Personeel 
Het spreekt voor zich dat de oplopende besmettingen en de RIVM-maatregelen ertoe leiden dat ook 
leerkrachten niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij 
zullen alles op alles zetten om vervanging te verzorgen. Wij vragen echter wel uw begrip voor de 
momenten waarop ons dat niet lukt.  
Daar het bezetten van alle groepen de hoogste prioriteit heeft, kunnen met name ondersteunende 
werkzaamheden (begeleiding individuele leerlingen) niet altijd doorgaan.  
 
Noodopvang 
Wanneer een groep of leerling in quarantaine is of aan de volledige groep thuisonderwijs wordt 
verzorgd, is er geen noodopvang. Alleen wanneer wij om organisatorische redenen (bijvoorbeeld geen 
leerkracht beschikbaar) geen onderwijs aan kunnen bieden, wordt noodopvang aangeboden. 
Aanmelden voor deze noodopvang kan uitsluitend wanneer ouders een cruciaal beroep hebben 
Aanmelden noodopvang bij geen school - KBS Laurentius (deleuksteschoolvannederland.nl). 
 
Bereikbaarheid 
Daar leerkrachten conform de extra uitwerking in principe direct naar huis vertrekken, zijn zij na 
schooltijd slechts beperkt bereikbaar. Zij zijn uiteraard via het bij u bekende e-mailadres op hun 
werkdagen bereikbaar.   
Daarnaast vraagt de organisatie van de school, het opvolgen van positieve testen en het bron- en 
contactonderzoek momenteel dusdanig veel tijd, dat wij minder snel dan u gewend bent reageren op 
uw e-mailberichten.  Wij rekenen op uw begrip.  
 
Vieringen 
De vieringen die in december gepland zijn zullen in aangepaste vorm doorgaan. Er mogen geen 
mensen van buiten de school bij aanwezig zijn. Ouders kunnen dus niet komen kijken bij de 
sinterklaasviering. De intocht van Sinterklaas zal dit jaar niet gezamenlijk (op straat) plaatsvinden. De 
festiviteiten in school kunnen, mits ook Sinterklaas het veilig en verantwoord vindt, doorgaan. Op 
welke wijze wij dit jaar het kerstfeest vieren, zal in een later schrijven worden toegelicht. 
 
Basisregels 
Het is van groot belang dat wij op school de basisregels blijven volgen. De basisregels helpen 
aantoonbaar om besmetting te voorkomen. Onder de basisregels wordt verstaan: 

• Was vaak en goed je handen. 
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• Schud geen handen. 
• Hoest en nies in je elleboog. 
• Test bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 
• Bij een positieve (zelf)test: blijft het hele gezin thuis en vermijd contact met anderen, ook als 

zij gevaccineerd zijn. 
• Houd als volwassenen 1,5 meter afstand. Bescherm jezelf en anderen. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

Alle medewerkers van KBS Laurentius zien toe op naleving van deze basisregels. Daar onze 
schoolgebouwen aan de door het RIVM gestelde ventilatie eisen voldoen en extra ventilatie tijdens de 
pauzes plaatsvindt, is de luchtkwaliteit in de lokalen uitstekend. Hierdoor kan het in de lokalen wel 
kouder zijn dan gebruikelijk. Het dragen van warme kleding wordt dan ook geadviseerd. 
 
COVID-19 websitepagina 
Op onze website is op de startpagina een button ‘COVID-19’ opgenomen. Via deze button komt u op 
de COVID-19-pagina. Hier treft u relevante informatie, formulieren en externe links aan COVID-19 
Archives - KBS Laurentius (deleuksteschoolvannederland.nl) 
.  
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