
Coronamaatregelen obs Het Driespan        25 september 2021 
In dit document zijn regels en afspraken vastgelegd met betrekking tot de genomen maatregelen op 
onze school in verband met het coronavirus.  
Bij het opstellen van dit document is rekening gehouden met afspraken tussen schoolbesturen, 
gemeente en kinderopvangorganisaties in de Hoeksche Waard alsmede de richtlijnen vanuit de RIVM 
en het landelijk protocol. 
 
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 .  
• Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:  

o Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en 
andere volwassenen de school binnentreden;  
 o Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 

 
Specifiek zijn de volgende algemene maatregelen van toepassing op onze school:  
De basismaatregelen blijven gelden en iedereen dient zich hier aan te houden; 
• 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.  
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel blijf je thuis.  
Wanneer een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten als benauwdheid, hoesten of 
koorts ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Hij of zij wordt zo snel mogelijk opgehaald. 
• Zij blijven ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Dit geldt voor zowel kinderen als 
volwassenen.  
• Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet meer in 
quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij 
alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn).  
• Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck.  
• Eenieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog. Handen wassen 
gebeurt in ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het (klaarmaken 
van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.  
• Er worden geen handen geschud. 
 
Schooltijden, aankomst en vertrek - blijft voorlopig ongewijzigd-  
Voor het brengen en halen zijn voor de groepen 1 t/m 4 plaatsen op het plein aangewezen. De 
leerkracht ontvangt hier de kinderen ’s ochtends en ’s middags en vanaf deze plaats zullen de 
kinderen ook weer vertrekken. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan ’s ochtends vanaf 08.30 uur 
en ’s middags vanaf 13.15 uur direct naar hun klas. 
 
We houden de reguliere schooltijden aan en hebben de inlooptijden verruimd. Deze zijn:  
- Groep 1 t/m 4 8.30 – 8.45 uur en 13.15- 13.30 uur (op de aangewezen plaats op het plein) 
- Groep 5 t/m 8 8.30 – 8.45 uur en 13.15- 13.30 uur (na aankomst op school direct naar de eigen klas) 
De groepen 6 komen het plein op via het hek bij de bovenbouw  
 



De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen wanneer zij aankomen bij school direct hun fiets 
wegbrengen en vanaf 8.30 uur direct naar binnen. Zij wachten niet voor het hek! De hekken staan 
open en leerlingen kunnen direct het plein op. Het is niet de bedoeling dat leerlingen vroeger dan 
8.30 uur naar school komen om te spelen op het plein. Met het oog op de veiligheid en een betere 
doorstroom zijn de hekken eerder open en zijn er vanaf 8.30 uur leerkrachten op het plein die 
toezichthouden. Tussen 8.30 en 8.45 uur gaan de leerlingen in de groepen 5 t/m 8 zelfstandig naar 
de klas, zodat we om 8.45 uur met de lessen kunnen beginnen.  
In de middag geldt dat leerkrachten toezichthouden vanaf 13.15 uur. Tussen 13.15 en 13.30 uur 
kunnen de leerlingen zelfstandig naar de klas gaan, zodat we om 13.30 uur met de lessen kunnen 
beginnen. Zij wachten niet voor het hek!  
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 verzamelen vanaf 8.30 uur en vanaf 13.15 uur op het plein bij 
de eigen juf of meester. Zij gaan met elkaar naar binnen.  
Wij verzoeken, wanneer mogelijk, de leerlingen van groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk alleen naar school 
te laten gaan, of om het laatste stuk van de route naar school alleen af te leggen.  
 
Regels gebouw en hygiëne  
Tijdens de komende periode gelden er verscherpte regels en afspraken rondom onze school, 
betreffende de volgende onderwerpen:  

- Er worden in iedere klas afspraken gemaakt over hygiënemaatregelen, zoals handen wassen 
en toiletgebruik. De leerkrachten zien erop toe dat deze afspraken ook worden nageleefd.   

- Het schoonmaakbedrijf maakt extra schoon. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over 
dagelijks intensieve schoonmaak. Tevens worden aanvullende hygiënemaatregelen in acht 
genomen, zoals het tussentijds schoonmaken van leermiddelen die door meerdere leerlingen 
worden gebruikt.  

- Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie in het gebouw. 
 
Onderwijsaanbod  
Alle leerlingen volgen fysiek onderwijs op school.  
Leerlingen die zelf, of waarvan een gezinslid, behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld 
van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts).  
Wanneer een leerling niet op school is i.v.m. de maatregelen rondom COVID-19, zullen wij binnen 2 
dagen contact opnemen om afspraken te maken over de vorm van onderwijs op afstand. 

 
Thuisblijfregels 
Basisregels meer uitgewerkt 
• Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel blijf je thuis.  
Wanneer een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten als benauwdheid, hoesten of 
koorts ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Hij of zij wordt zo snel mogelijk opgehaald. 
• Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt. Huisgenoten van een persoon met 
coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel 
kinderen als volwassenen.  
• Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de (nog) 
niet-immune huisgenoten thuisblijven. Immune huisgenoten zonder klachten hoeven niet in 
quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en immune huisgenoten gelden.  
• Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, 
leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, 
namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3). 
De GGD bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is. 
 
Bij een besmetting op school of BSO:  



• 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, namelijk huisgenoten 
(categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3).  
• Huisgenoten (categorie 1) en nauwe contacten (categorie 2) gaan tien dagen in thuisquarantaine 
(NB: dit quarantaineadvies vervalt voor personen die als immuun worden beschouwd). 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.  
• Onderwijspersoneel en leerlingen die als niet-immuun worden beschouwd en als nauw contact 
worden gezien, kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen bij 
de GGD-teststraat. Hiervoor kan geen zelftest worden gebruikt. Blijkt uit de test op dag 5 na het 
laatste contact, dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit 
quarantaine. Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Als iemand ervoor kiest zich niet te laten 
testen, dan blijft hij of zij gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen na het laatste contact 
thuis.  
• Voor overige contacten (categorie 3), zowel immuun als niet-immuun, geldt dat zij niet in 
thuisquarantaine hoeven. Ook hoeven zij zich niet meer te laten testen op dag 5. Wel wordt hen 
gevraagd alert te zijn op het ontstaan van klachten, en zich bij klachten alsnog te laten testen bij de 
GGD  
• Voor eenieder, zowel immuun als niet-immuun, geldt het dringende advies om bij het ontstaan van 
klachten zich te laten testen. Ook als een eerdere testuitslag negatief (geen corona) was.  
• In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een grotere uitbraak, kan de GGD een ander test- of 
quarantaineadvies geven dan bovenstaande adviezen.  
• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en 
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD 
met betrekking tot thuisquarantaine.  
• Als een kind van de BSO positief getest is, is het van belang dat ouders zowel de BSO, als de school 
hierover informeren. School en BSO kunnen onderling contact opnemen over de gevolgen van de 
besmetting, met inachtneming van de privacyregels. 
 
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 positief is getest op corona en je bent nog niet immuun; 
• Als je in nauw contact geweest bent met iemand die positief is getest;  
• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;  
• Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied; 
• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. 
 
Testen 
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), 
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, 
koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,  
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat 
de uitslag bekend is. 
 



Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland 
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine na verblijf in het buitenland, dan mag diegene niet 
op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag 
een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen. 
 
Twijfelt u of uw kind naar school kan? Neem contact op met de directie.  
 
Let wel: niet iedere afmelding of ziekmelding betekent altijd dat dit corona-gerelateerd is. 
Wij zullen hier in verband met de privacywetgeving dan ook niet over communiceren. Uiteraard staat 
veiligheid voorop en hebben wij nauw contact met de GGD, RIVM en ons bestuurskantoor om u tijdig 
te informeren wanneer dit nodig is. 
 
 


