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Waarom blijven de scholen in het funderend onderwijs open in de huidige 
situatie?  
Voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en 
jongeren is het van groot belang dat zij fysiek naar school kunnen blijven 
gaan. Zeker voor leerlingen in een kwetsbare positie is dat cruciaal. Wel 
gelden in het onderwijs aanvullende maatregelen om verspreiding van het 
virus te voorkomen, zodat de scholen verantwoord open kunnen zijn.  
 
Welke aanvullende maatregelen gelden er per 28 november voor de 
scholen?  
Aan scholen is eerder al dringend geadviseerd om de basisregels na te leven 
en activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven. 
De volgende aanvullende maatregelen zijn ingevoerd: 

➢      Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu 
ook thuis (er is sprake van een aanscherping van het snottebellenbeleid, alleen 0 – 4 

jarigen zijn nog uitgezonderd). 

Voor alle leerlingen in het funderend onderwijs geldt dat zij bij klachten 
thuis moeten blijven. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dus ook 
dat zij bij milde verkoudheidsklachten thuis moeten blijven en zich moeten 
laten testen. Zij mogen niet naar de basisschool, het speciaal (basis) 
onderwijs of buitenschoolse kinderopvang voordat zij getest zijn en een 
negatief resultaat hebben.  
Wordt het kind niet getest?  
Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24 uur 
volledig klachtenvrij is.  
Deze aanpassing van het beleid moet nog nader uitgewerkt worden. We 
vragen ouders er begrip voor te hebben dat de GGD mogelijk nog anders 
adviseert of dat ze mogelijk langer op een testuitslag moeten wachten. Het 
is belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan 
zonder een negatieve testuitslag. Om de scholen verantwoord open te 
laten zijn, roepen we roepen ouders op hierin hun verantwoordelijkheid te 
nemen.   
 

➢ Er geldt een mondkapjesplicht bij verplaatsing in en rond de school 
(zoals trappenhuis, aula, wc en gangen) voor het personeel van het PO. 
Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dwingend geadviseerd om bij 
verplaatsing een mondkapje te dragen. 
Het mondneusmasker wordt gedragen wanneer zij zich voortbewegen in 
de school. Ook dragen zij een mondneusmasker bij verplaatsing tussen de 
school en de fietsenstalling of in het leerlingenvervoer. Bij het gebruik van 
mondneusmaskers is goede instructie over goed gebruik en goede 
toepassing van handhygiëne van belang. Leerlingen en medewerkers 
hoeven geen mondneusmasker te dragen, als zij zich op een vaste zit- of 
staanplaats bevinden. Docenten hoeven geen mondneusmasker te dragen 
als zij door de klas lopen of een vaste zit- of staanplaats hebben.   
De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor 
personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker 
kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig ontregeld kunnen raken.   
 

➢ Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het PO krijgen het 
advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor 
al het onderwijspersoneel dat op school werkt.  
 

➢ Alle scholen wordt dringend geadviseerd om cohortering toe te 
passen op het niveau van groepen (kleinere bubbels binnen een klas of 

http://www.dierdonkschool.nl/
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groep kan alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder 
onderwijs op school). 
 

➢ Scholen hanteren gespreide pauzes. 

 

➢ Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar 
school en naar huis gaan. Het gaat er om dat het halen en brengen van 
leerlingen door ouders/verzorgers niet plaatsvindt als een leerling zelf naar 
school kan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door 
maximaal één persoon gebracht. 
 
Het zal scholen even tijd kost om aan aangescherpte maatregelen in en 
om de school invulling te geven. We gaan ervan uit dat scholen dit zo 
spoedig mogelijk invoeren.   
Het is begrijpelijk dat onderwijspersoneel, leerlingen en ouders/verzorgers 
zich zorgen maken om hun gezondheid, nu de besmettingen in de hele 
samenleving oplopen. Het is voor het verantwoord open kunnen houden 
van het onderwijs ontzettend belangrijk dat basismaatregelen goed 
worden nageleefd. Dat betekent dus: handen wassen, hoesten en niezen in 
je elleboog, goed ventileren,  geen handen schudden en elkaar de ruimte 
geven. Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve 
testuitslag is ontvangen. Ook geldt dat alle huisgenoten in quarantaine 
moeten als er iemand besmet is, of je nu beschermd bent of niet 
beschermd. 
 
Daarnaast zijn de basisregels voor het onderwijs nader uitgewerkt: 
• Ouders/verzorgers en andere externen die niet betrokken zijn bij 
het primaire proces van lesgeven komen niet in de school, tenzij dit echt 
niet anders kan. Het houden van fysieke open dagen is ook niet mogelijk; 
 
• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt 
niet voor leerlingen.; 
 
• Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen; 
ouders/verzorgers kunnen dus niet komen kijken naar het kerstspel of bij 
de Sinterklaasviering. 
 
Voor wie geldt het preventief zelftesten?  
Het zelftestadvies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 in het primair onderwijs en het speciaal 
(basis)onderwijs, alle leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en 
al het onderwijspersoneel 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, gaan de leerling of het personeelslid (en 
de rest van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-
teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor 
beschermden.   
Leerlingen en onderwijspersoneel ontvangen de testen via de school. 
Gezien de grote aantallen vraagt het tijd om dit proces in te richten. Hoe 
het precies in zijn werk zal gaan, werkt het ministerie van OCW uit in 
overleg met het onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting in de 
eerste week van december verder geïnformeerd over het proces, zij zullen 
vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten. 
 
Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudsheidsklachten nog naar 
school?   
Nee, dat mag niet meer.  
 
Hoe moet een school gespreide pauzes hanteren?  
Scholen maken zelf de afweging hoe gespreide pauzes georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld door dit per afdeling te organiseren. Scholen moeten 
daarbij zoveel mogelijk contacten tussen verschillende klassen/groepen 
voorkomen.   
 
Hoe zit het met 1,5 meter afstand?   
Het houden van 1,5 meter afstand is in de samenleving verplicht. Voor het 
onderwijs geldt een uitzondering: onderwijspersoneel en leerlingen in en 
rond de school hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. Voor 
de volwassenen (personeel, evt. aanwezige ouders/verzorgers, externen 
etc.) geldt het dringende advies om 1,5 meter afstand tot andere 
aanwezige volwassenen te houden.   
 
Aan scholen wordt dringend geadviseerd om de activiteiten op school te 
beperken tot het primaire proces van lesgeven. Wat betekent dat voor 
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zorg-, sociaal emotionele begeleiding en ondersteuningsactiviteiten 
(zoals de schoolmaatschappelijk werkers, logopedisten, orthopedagogen 
en psychologen) in de school?   
Als een dergelijke activiteit in het belang van leerlingen noodzakelijk is, en 
het is niet mogelijk om het op een alternatieve manier te organiseren, dan 
kan deze activiteit in de school plaatsvinden. Ook voor een dergelijke 
activiteit gelden de (aanvullende) maatregelen die op de locatie gelden. 
 
Hoe moeten de school omgaan met vieringen, zoals Sinterklaas?   
Het is toegestaan om sinterklaasactiviteiten te organiseren. De 
Sinterklaasviering, evenals Kerst, Pasen, musical en andere vieringen zijn in 
vrijwel alle gevallen onderdeel van het onderwijsprogramma met een 
belangrijke socialiserende functie. Geadviseerd wordt om dit alleen te 
organiseren in een groep/klas, dus er geen grootschalig schoolevenement 
van te maken. Ook voor een dergelijk activiteit gelden namelijk de 
maatregelen die op de locatie gelden, dus cohortering, looproutes en het 
gebruik van mondneusmaskers. Alle vieringen vinden daarnaast plaats 
zonder ouders/verzorgers als toeschouwer. De Sint zelf is wel welkom, 
maar dient zich wel aan de maatregelen te houden. 
 
Wat betekent de algemeen aangescherpte quarantaineregels voor het 
onderwijs?  
Omdat de besmettingen in de hele samenleving weer oplopen, zijn de 
quarantaineregels aangescherpt: alle huisgenoten moeten in quarantaine 
als er iemand besmet is, ongeacht of zij beschermd zijn of niet-beschermd.   
Onderwijspersoneel, kinderen en jongeren zijn daarvan niet uitgezonderd. 
Dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Het betekent dat er vaker en 
meer leerlingen, docenten en ander onderwijspersoneel in quarantaine 
moeten. We weten inmiddels hoe groot de gevolgen van dergelijke 
coronamaatregelen op de ontwikkeling van leerlingen kunnen zijn. We 
vragen scholen hier rekening mee houden. Zowel door zo goed als mogelijk 
de verspreiding van het virus tegen te gaan, als door bijvoorbeeld het 
tijdelijk aanbieden van onderwijs op afstand.  
 
Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of leerlingen in 
quarantaine zitten?  Veel scholen zullen al voorbereid zijn op afwezigheid 
van docenten en leerlingen in verband met quarantaines of besmettingen 
op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus 
als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan communicatie 
naar ouders/verzorgers en leerlingen; onderwijsaanbod en 
afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. 
 
Wanneer mag een school sluiten?  
Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of 
geheel te sluiten, en over te stappen op afstandsonderwijs. Het bestuur 
besluit alleen tot sluiting van een school: 
• Nadat de GGD een advies heeft uitgebracht over besmettingen op 
de school en de beperking van het verspreidingsrisico en dit advies het best 
opgevolgd kan worden door het sluiten van de school en het overgaan op 
afstandsonderwijs; of 
• Indien organisatorisch geen andere mogelijkheid bestaat, doordat 
te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen 
vervanging beschikbaar is. 
Bij sluiting van een school neemt het schoolbestuur contact op met de 
gemeente en de inspectie via het hiervoor ingerichte meldpunt. Daarbij 
wordt ook gevraagd hoe de continuïteit van het onderwijs wordt 
gewaarborgd. Een school meldt het ook als ze weer open gaan. Een 
gedeeltelijke schoolsluiting hoeft niet te worden gemeld bij de inspectie.  
 
Wat betekenen de huidige maatregelen bewegingsonderwijs?  
Deze lessen kunnen doorgaan.  
 
Hoe om te gaan met zingen tijdens de (muziek)les?  
Het is toegestaan om binnen en buiten te zingen, dat geldt dus ook tijdens 
de (muziek)les. 
 
Wijziging quarantainebeleid voor huisgenoten  
Omdat het aantal besmettingen fors toeneemt, is het quarantainebeleid 
voor immune huisgenoten per 19-11-2021 aangescherpt. Met deze 
wijziging krijgen immune personen een quarantaineadvies wanneer er 
sprake is van een besmetting in zijn of haar thuissituatie. Dit geldt zowel 
voor onderwijspersoneel als voor leerlingen. 
 

Immuun persoon 
- Volledig gevaccineerd 
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- Hersteld van coronabesmetting + 1x gevaccineerd  
- Binnen 6 maanden na herstel coronabesmetting 
 

Het nieuwe beleid  
- Huisgenoten gaan 10 dagen in quarantaine, berekend vanaf de testdatum 
van de positieve huisgenoot. Dit geldt voor alle leeftijden, ook voor 
kinderen van 0-4 jaar.  
- Immune huisgenoten kunnen zich op dag 5 laten testen bij een 
professionele teststraat. Bij klachten laten zij zich altijd testen bij de GGD. 
Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer uit quarantaine.  
Let op: een zelftest is in deze situatie onvoldoende betrouwbaar om de 
quarantaine op te heffen.  
- Bij klachten geldt nog steeds een test- en quarantaineadvies totdat de 
testuitslag bekend is. Is de dag 5 testuitslag negatief, maar ontstaan er na 
dag 5 nog klachten? Dan dient er nogmaals getest te worden bij de GGD en 
geldt opnieuw een quarantaineadvies tot de testuitslag bekend is.  
- Het advies voor niet-immune huisgenoten en niet-immune nauwe 
contacten blijft ongewijzigd.  
- Kinderen van 0-4 jaar (immuun of niet-immuun) die nauw contact zijn, 
hoeven niet in quarantaine. Wel geldt voor deze kinderen: bij (milde) 
klachten testen bij de GGD en thuisblijven tot de uitslag bekend is.  
Tip: Dit is een handige tool van RIVM om te checken welke leefregels gelden 
voor iedere situatie https://informatiehulp.rivm.nl/ 
 

Geen testen zonder afspraak meer mogelijk  
Vanwege het hoge aantal coronatesten is het niet meer mogelijk om zonder 
afspraak naar een testlocatie van de GGD te komen. Daarmee voorkomen 
we lange wachttijden op de testlocaties, kunnen we meer mensen per uur 
testen en blijven voldoen aan de stijgende testvraag. Bij testen zonder 
afspraak moeten mensen namelijk eerst nog hun gegevens laten 
registreren, dat vraagt meer tijd dan testen op afspraak. (Ouders van) 
kinderen die een coronatest laten doen vanwege klachten of vanwege 
quarantaine kunnen bellen naar 0800-1202, 0800-2035 of een afspraak 
maken via coronatest.nl 
 

OVERIGE VRAGEN OVER CORONA-GERELATEERDE ZAKEN 
Er worden veel vragen aan school gesteld, het is voor ons ondoenlijk om 
die allemaal apart te beantwoorden, vandaar dat we de vragen weer 
verzamelen en ze in de nieuwsbrief beantwoorden. 
 

(Mis-)Communicatie 
We ontvangen veel mails van ouders die berichten gelezen hebben in een 
groepsapp, of in de wijk gehoord hebben. U begrijpt dat wij met geruchten 
niet vooruit kunnen. Wij gaan er steeds vanuit, dat ouders ons als eerste 
rechtstreeks informeren met betrouwbare informatie. Want geruchten 
leveren alleen maar misverstanden en zelfs paniek op bij andere ouders.  
 

Wat gebeurt er wanneer een kind in een groep positief getest wordt? 
Op vrijdag 26 november jl. ontvingen wij nieuwe informatie van de GGD 
Brabant-Zuidoost. Zij concludeerden dat onze GGD regio sneller een 
quarantaine-advies afgaf dan de andere regio's in ons land. 
Dientengevolge zijn zij nu terughoudender met het verstrekken van dit 
advies. Dit ook met het oog op de continuïteit van het onderwijs voor alle 
kinderen.  
Samengevat is het nu zo dat 3 of meer besmettingen in een 
groep niet automatisch betekent dat een groep in quarantaine moet. Dit 
wordt per casus afgewogen.  
Ook wordt aan ons als school gevraagd pas melding te maken van 
positieve besmettingen vanaf 3 kinderen in een groep. Op dat moment 
zullen wij ook de ouders van dat gegeven op de hoogte brengen. 
 
Wanneer de GGD dan toch besluit tot een quarantaine-advies: 

• Moet de hele groep 5 dagen in quarantaine en vervolgens worden 
getest. Na die 5 dagen en als de testuitslag negatief is, kan een kind 
weer op school komen. 

• Indien kinderen niet getest worden, wordt de quarantaine met 
nogmaals 5 dagen verlengd. Is het kind dan klachtenvrij, dan mag het 
pas weer naar school. 

• Voor kinderen die positief zijn getest geldt dat zij uit 
thuisisolatie mogen als dat minimaal 7 dagen is na het 
begin van de klachten én uw kind 24 uur geen klachten 
meer heeft die passen bij corona. Als de klachten 
aanhouden, mag uw kind na 14 dagen uit isolatie. 

• We zullen voor de kinderen van desbetreffende groep 
de volgende dag de huiswerktas vanaf 09.30 uur 

https://informatiehulp.rivm.nl/
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klaarzetten op de administratie. Zo spoedig als mogelijk starten we het 
onderwijs op afstand dezelfde dag weer op. 

 

Moeten de broertjes/zusjes ook thuisblijven wanneer de klas van mijn 
kind in quarantaine zit? 

• Wanneer drie of meer kinderen Covid hebben blijft de hele klas in 
quarantaine. Ook broertjes en zusjes van besmette kinderen blijven 
thuis! Ook voor hen staat een huiswerktas bij de administratie klaar. 
Uitzondering zijn de gevaccineerde leerkrachten zonder klachten, zij 
mogen wel op school zijn.  

• Wanneer een kind in quarantaine zit vanwege een ander ziek 
klasgenootje en zelf geen Covid heeft, hoeven de eigen broertjes en 
zusjes niet in quarantaine en kunnen dus gewoon naar school. 
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Heeft de school een coronabeleid? 
Ja, de school heeft Coronabeleid. Wij volgen de richtlijnen van: 
1) Het Kabinet op advies van het RIVM 
2) Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
3) De PO-raad (Primair Onderwijs) 
4) De GGD Brabant-Zuidoost 
5) De Taskforce van de Gemeente Helmond 
6) De Covid-werkgroep van schoolbestuur Qliq Primair 
 

Wij staan in contact met de GGD Brabant-Zuidoost en wij volgen hun 
aanwijzingen op. Dus ook wanneer het gaat om correspondentie en data. 
 

Wanneer ouders hun zieke kind / hun positief geteste kind / hun nauwe 
contact kind / het broertje-zusje van een Covid besmet kind toch naar 
school sturen, wat is dan het beleid van de school? 
Wij kunnen niet aan de voordeur gaan staan en aan de neus van een kind 
zien wie er mogelijk ziek / positief getest / nauw contact / enz. is. Wij gaan 
er van uit dat iedere ouder/verzorger zijn/haar verantwoording neemt. De 
consequenties zijn tenslotte serieus. We moeten tenslotte deze klus 
SAMEN klaren! 
 

Wanneer er een klas in quarantaine is, en mijn kind is gevaccineerd of 
genezen van Corona (binnen de afgelopen 180 dagen), is er dan de 
mogelijkheid van noodopvang voor ouders met vitale beroepen? 
Nee, er is in deze periode geen noodopvang mogelijk. Aangezien de 
leerkracht onderwijs op afstand verzorgt, is er in de eerste vijf dagen geen 
opvang. Zodra kinderen na vijf dagen weer naar school mogen vanwege 
een negatieve testuitslag, zorgen wij voor een extra leerkracht in de klas 
die de kinderen in het klaslokaal lesgeeft. 
 

Mijn kind is een dag ziek, kan ik dan een huiswerktas op komen halen? 
Nee, zoals gebruikelijk kreeg uw kind voor een dag ziek voorheen ook geen 
huiswerktas mee naar huis. 
 

Is een mondkapje voor volwassenen verplicht? 
Voor alle volwassenen die onze school bezoeken is het verplicht 
een mondkapje te dragen in de school. Als men eenmaal zit mag 
het mondkapje weer af. 
 

Extra ventilatie en de winterse kou? 
Ventilatie is belangrijk voor een gezond 
binnenklimaat. In verband met de mogelijke kou 
in deze periode houden wij rekening met de 
wijze van ventileren. We willen niet dat kinderen in de kou zitten.  
Daarnaast is het wel verstandig om uw kind(eren) een extra vest of een 
warme trui mee naar school te laten nemen. Dat kan op school aan de 
kapstok blijven hangen, maar wanneer nodig kan uw kind daar gebruik van 
gaan maken.  
 

Blijft de tussenschoolse opvang mogelijk? 
Ja, op dit moment nog wel. De volgende stap zal zijn, dat de 
kinderen individueel geen activiteit kunnen kiezen, omdat ze 
dan kriskras contacten opdoen. De kinderen blijven vanaf de volgende stap 
met hun groep bij elkaar en vormen samen een bubble. Er is tijd om te eten 
en om te ontspannen met een gezamenlijke activiteit onder toezicht. 
 

Ook voor ouders/verzorgers levert dit problemen op 
Wij begrijpen dat ook voor u deze maatregelen weer het nodige van u 
vergen. Ook u zit niet te wachten op de kinderen weer thuis les te moeten 
geven. Laten we er samen maar weer zo goed mogelijk de schouders onder 
zetten en ook in deze periode de kinderen zo goed mogelijk begeleiden, 
want zij zijn uiteindelijk gebaat bij rust, structuur en regelmaat. Het is even 
niet anders, wij wensen u veel sterkte!  
 

Maatregelen in school 

• Kinderen blijven ook thuis bij milde klachten. 

• Er is een dwingend advies voor het personeel en de leerlingen van de 
groepen 6,7 en 8 een mondkapje te dragen.  

• Het dringend advies om 2x per week een zelftest te doen geldt voor 
leerlingen van groep 6,7 en 8 en alle medewerkers. 

• Ouders en overige bezoekers komen in principe het schoolgebouw niet 
binnen. 

• We nemen de 1,5 meter afstandsregel voor volwassenen in acht.  

• Leerkrachten  zijn weer verdeeld over vier “personeelsbubbels”. 

• Er zijn gespreide pauzemomenten voor kinderen. 

• Iedereen wast vaak de handen, hoest en niest in de elleboog. 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD! 
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Ik ben te bang om mijn kind(-eren) naar school te sturen, wat nu? 
Neem contact op met de directie en leg uw probleem voor: 
dierdonk@dierdonkschool.nl 
 

U en wij dienen de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen en daarnaar 
ook te handelen. Wij blijven in contact met de GGD om zo goed en 
adequaat mogelijk te handelen.  
 

mailto:dierdonk@dierdonkschool.nl

