
 

              

 

            

         

 

 

       

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
We zijn blij dat de scholen gedurende de opgelegde avond-lockdown open mogen blijven. Wel 
gelden voor de scholen in de komende weken aangescherpte richtlijnen en maatregelen.  
De landelijke richtlijnen, zoals tijdens de persconferentie van 26 november jl. werd aangekondigd, 
zijn in principe sinds vandaag van kracht en gelden tot tenminste 14 december a.s.  
 
Naast de landelijke maatregelen is er ook ruimte voor het treffen van aanvullende lokale 
maatregelen. Om onze scholen de ruimte te geven dit intern af te stemmen en u daarover in één 
brief te informeren, heeft het college van bestuur ervoor gekozen alle nieuwe maatregelen - dus 
landelijke èn alle aanvullende maatregelen - in te laten gaan op dinsdag 30 november a.s. (morgen 
dus).  
 
Landelijke richtlijnen: 

• Alle scholen blijven open.  

• Het onderwijs wordt zoveel mogelijk op school (fysiek) aan alle leerlingen aangeboden.  

• Alle huisgenoten gaan in quarantaine wanneer er een besmetting in het gezin is.  

• Wanneer er teveel besmettingen zijn gaat de groep op advies van de GGD in quarantaine en 
schakelt de school over naar afstandsonderwijs.   

• Medewerkers houden binnen de school zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.  

• 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. In de loop van deze week ontvangen 
de scholen zelftesten voor de leerlingen vanaf groep 6. Zodra deze geleverd zijn, krijgen 
kinderen vanaf groep 6, een aantal zelftesten mee naar huis. 

• 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.  

• Het ‘snottebellenbeleid’ is aangescherpt: leerlingen met milde neusverkoudheid blijven thuis 
en het advies is om te testen bij de GGD-teststraat. Na een negatieve testuitslag kunnen de 
kinderen weer gewoon naar school. 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.  

 

Aan 

De ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Driespan, 
 
 

 

Aan 

De ouders/verzorgers van de leerlingen van Het Driespan 
 
 
Datum   Behandeld door        Doorkiesnummer       Ons kenmerk  
29 november 2021 L.J. van Heeren         078-6295999      
      
 

Betreft: Corona-maatregelen op school 

 



Aanvullende bestuursmaatregelen: 

• Groepsactiviteiten en vieringen (zoals het sinterklaasfeest) kunnen plaatsvinden. We zetten 
dit jaar geen hulpouders in.  

• Ouders komen uitsluitend op afspraak en in bijzondere gevallen het schoolgebouw in.  

• Hoewel wij het aantal contacten tussen leerlingen van verschillende groepen beperken, gaan 
activiteiten waar kinderen uit verschillende groepen aan deelnemen, zoals zwemlessen en 
gecombineerde gymlessen e.d. gewoon door.  

• Wij verzoeken u uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Mocht uw 
kind dat nog niet kunnen, neem dan ook bij het hek de 1,5 meter in acht. 

 
Aanvullende maatregelen voor onze school vindt u in de andere bijlage ‘Coronamaatregelen Het 
Driespan’ in de mail met deze brief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Albert Boele      L.J. van Heeren, 
directeur basisschool Het Driespan    voorzitter college van bestuur 


