
Beste ouders en verzorgers,

Corona vraagt weer veel flexibiliteit van ons allemaal. Tot op heden lukt het u en ons samen om er elke keer 

weer op de juiste manier mee om te gaan. Fijn dat jullie de kinderen thuis houden en laten testen bij klachten. 

We snappen heel goed dat het belastend is maar wel belangrijk om verdere besmetting in de groep te stoppen. 

Soms moeten we dan ook bellen om uw kind op te halen. Samen moeten we de komende golf weer trotseren en 

laten we met elkaar hopen dat er geen lockdown voor het basisonderwijs komt. En mocht dit wel zo zijn dan 

zetten we onze schouders daar ook weer onder! Hieronder kunt u de laatste richtlijnen lezen die voor het 

basisonderwijs gelden. Uiteraard volgen wij deze op en zijn we aan het kijken hoe we de vieringen vorm gaan 

geven. In de nieuwsbrief van 3 december komen we hierop terug. Als er een besmetting is in een groep dan 

ontvangen de ouders van deze groep een brief waarin dit vermeld wordt. Daar staat dan ook in welke 

aanvullende maatregelen er zijn om verdere besmetting te voorkomen.

Tot slot wil ik u vragen om een positieve besmetting te melden op school zodat wij de ouders van die groep op 

de hoogte kunnen stellen.

Met vriendelijke groet,

Miranda van os

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:

• Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten zijn in 

het belang van de leerlingen.

• Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.

• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is 

ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat 

kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, 

hoesten en koorts.

• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle 

huisgenoten in quarantaine.

• Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om twee keer per 

week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis aanvragen.

• Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen 

nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide

pauzes.
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