
Coronamaatregelen obs Het Driespan                    7 maart 2022 
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.  

 
Schooltijden weer zoals voor de maatregelen 
Ouders kunnen weer met de leerlingen mee het plein op en kunnen hier aan het einde van een 
dag(deel) de kinderen ook weer ophalen. 
 
Brengen 
Om 8.35 uur in de ochtend, 13.20 in de middag, gaat de eerste schoolbel 

- Leerlingen van de groepen 1 t/m 3 kunnen met hun ouders naar binnen. 
- Leerlingen van de groepen 4 verzamelen op de afgesproken wachtplaats op het plein bij de 

leerkracht. 
- Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen. 

 
Om 8.40 uur in de ochtend en 13.25 in de middag gaat de tweede schoolbel.  

- Dit is een signaal dat over 5 minuten de lestijd gaat beginnen. Ouders 3 wordt verzocht de 
school weer te verlaten. 

 
Om 8.45 uur in de ochtend en om 13.30 uur in de middag start de lestijd. 
 
Halen 
Wanneer het plein niet meer in gebruik is door leerlingen kunnen ouders op het plein wachten als de 
kinderen naar huis gaan. (Houd hierbij ongeveer 5 minuten voor de eindtijd aan). 
 
Overblijf 
Er gelden geen bijzondere maatregelen voor het overblijven meer. 
Leerlingen aanmelden voor de overblijf graag via DeTafelVan, zoals u gewend bent. 
 
HVO/GVO 
Er zijn weer HVO/GVO lessen. 
 
Traktaties 
Voor trakteren gelden geen bijzonderheden meer. Leerlingen mogen langs de klassen zoals 
afgesproken voor de maatregelen. 



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.  
 
Groepsactiviteiten, vieringen en uitjes 
Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en uitjes kunnen weer georganiseerd worden, ook 
met aanwezigheid van ouders/verzorgers en externen.  
 
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.  
 
Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine  
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).  
• 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).  
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 hier niet meer steeds 
over informeren.  

• 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.  

• 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 
eventuele 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. 
 
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 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 geleverd op school en worden eens per twee weken uitgedeeld 
aan de leerlingen. Zij krijgen dan dus 4 zelftesten mee.  
 
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.  


