
Coronamaatregelen obs Het Driespan        3 december 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, leerplicht is van 
kracht.  

• 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. Sluit de school op advies van de GGD in het geval van veel 
besmettingen, niet. 

• 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.  

• Het ‘snottebellenbeleid’ is aangescherpt: leerlingen met milde neusverkoudheid blijven 
thuis en het advies is om te testen. Na een negatieve testuitslag kunnen de kinderen 
weer gewoon naar school. (Mag een zelftest zijn). Als een leerling echter niet wordt 
getest, mag het kind weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als het kind 
na 24 uur echter nog niet klachtenvrij is, mag het in principe weer naar school na 7 dagen 
nadat de klachten zijn begonnen.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten 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.  

• Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers (ook als zij gevaccineerd 
zijn) geldt het dringend advies: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, 
zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de 
leerling/ medewerker en de rest van het gezin in quarantaine en maken alle gezinsleden 
een afspraak bij de GGD-teststraat of een andere, door de GGD goedgekeurde, 
testlocatie. Als de test negatief is, kan de leerling of medewerker naar school.  

• Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 geldt het dringend advies in de gangen een 
mondkapje te dragen. Voor de medewerkers in de school is het dragen van een 
mondkapje op de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.  

• Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet in 
quarantaine. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij alleen milde klachten 
(verkoudheid of keelpijn).  

• Bij 3 of meer besmettingen binnen 7 dagen in dezelfde groep, gaat de groep in 
quarantaine en gaan we over op thuisonderwijs. 

• Alle volwassenen in de school houden 1,5 meter afstand van elkaar;  



• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan op afspraak 
en dragen een mondkapje. 

• Externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante 
begeleiders, SMW, dyslexiebegeleiders, vakdocenten gym en stagiaires) kunnen naar 
school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Na de lessen gaan zij naar 
huis en werken verder thuis.  

• Externe bezoekers dragen een mondkapje.  

• Er worden geen handen geschud.  

• Er wordt een gezondheidscheck toegepast wanneer personeel, ouders/verzorgers en 
andere volwassenen de school binnentreden; 

• Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk ventilatie in het gebouw. 
 
Tijdens de komende periode gelden er verscherpte regels en afspraken rondom onze 
school, betreffende de volgende onderwerpen:  
 
Schooltijden, aankomst en vertrek – 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.  
 
Overblijf 
Bij het overblijven lunchen de leerlingen zoveel mogelijk in de eigen groep onder begeleiding 
van de leerkracht. De TSO-medewerkers houden toezicht op het plein bij het buitenspelen 



tussen de middag en ondersteunen eventueel, wanneer nodig de leerkracht(en). Zij dragen 
een mondkapje wanneer zij in de school komen.  
Leerlingen aanmelden voor de overblijf graag via DeTafelVan, zoals u gewend bent. 
 
Schoonmaak 
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.  
 
 
HVO/GVO 
Er zijn geen HVO/GVO lessen. 
 
Traktaties 
Traktaties van thuis zijn voorverpakt en alleen voor leerlingen van de eigen groep. Leerlingen 
gaan niet de klassen rond. 
 
Groepsactiviteiten en vieringen  
Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen alleen georganiseerd 
worden in de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen. Dus geen 
hulpouders in de klas, maar wel Sint, Piet en eventueel de kerstman of zijn rendieren.  
 
Onderwijs op afstand  
Fysiek onderwijs is het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat onze school toch moet 
besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele 
school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zijn i.v.m. COVID-klachten en/of 
quarantaine, krijgen alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. 
Waar mogelijk biedt de school onderwijs op afstand aan.  
 
Ontstaan klachten op school  
• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid 
direct naar huis.  
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis 
en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.  
 

Thuisblijfregels - leerlingen  
Het ‘snottebellenbeleid’ is aangescherpt: leerlingen met milde neusverkoudheid blijven thuis 
en het advies is om te testen. Na een negatieve testuitslag kunnen de kinderen weer 
gewoon naar school. Fit mag ook een zelftest zijn. Als een leerling echter niet wordt getest, 
mag het kind weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Als het kind na 24 uur 
echter nog niet klachtenvrij is, mag het in principe weer naar school na 7 dagen nadat de 
klachten zijn begonnen.  
 

 
 



Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine  
Let op; voor opheffen quarantaine (testen dag 5) mag geen zelftest worden gebruikt. Dit is 
dus ongeacht of zij als immuun worden beschouwd. 
 
Neem voor adviezen over quarantaine, bron- en contactonderzoek e.d., contact op met de 
GGD. 
 
Risicogroepen  
• Leerlingen die 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). Zie 
voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.  
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de 
behandelend arts).  
 

Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland  
Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-
en-vakantie en www.nederlandwereldwijd.nl.   
Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, 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 altijd 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. 
 

Besmetting op school of de BSO  

• Wanneer er een positieve testuitslag op school binnenkomt zullen wij u hierover 
informeren. Ook zullen wij u informeren over het laatste contactmoment, ‘de 5e dag en 
de 10e dag’. 

• 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.  

 

Testen  
Iedereen die klachten heeft kan zich bij de GGD laten testen. Dit geldt ook voor mensen die 
een melding hebben ontvangen van de app CoronaMelder of van de GGD.  
Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag 
van een test met de school te delen. Wij vragen u dit wel te doen omdat wij het aantal 
besmettingen willen beperken. 
 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
http://www.nederlandwereldwijd.nl/


Advies zelftesten leerlingen groep 6, 7 en 8 
Samenvatting van het bericht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 
Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid. 
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en al het personeel op scholen geldt: 
twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van 
ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling of het 
personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen 
in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor 
gevaccineerden. Alleen voor mensen die korter dan 8 weken geleden een 
coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet. 
 
De zelftesten voor leerlingen worden automatisch geleverd op school.  
Alle scholen in het basisonderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10 
december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen. Voor de kerstvakantie zal 
er een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met 
enkele weken na de kerstvakantie.  
(Zodra deze testen op school zijn geleverd ontvangt u hierover bericht). 
 
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen 
dus geen zelftesten door school bij leerlingen worden afgenomen!  
· Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en maak een afspraak bij de GGD om de testuitslag 
te bevestigen met een PCR-test. 
· Heeft uw kind een negatieve zelftest en milde klachten? Uw kind mag naar school. 
 

Noodopvang voor leerlingen van ouder(s) /verzorger(s) met cruciale beroepen en voor 
leerlingen in kwetsbare posities  
Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in 
een kwetsbare positie en leerlingen van ouders in een cruciaal beroep zoveel als mogelijk 
naar school.  Wanneer de school moet sluiten op advies van de GGD, mogen deze leerlingen 
niet naar school.  
Scholen maken bij schoolsluiting afspraken met hun kinderopvangpartner(s) over de 
gevolgen van de sluiting voor de BSO.  
 

 

 

 


