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De ouders/verzorgers van de leerlingen van De Oorsprong
Bestuur en directeuren De Oorsprong
Corona maatregelen
27 november 2021

Beste ouders/verzorgers,
Wij zijn blij dat de boodschap op de persconferentie van vrijdagavond 26 november jongstleden
was dat de scholen gewoon open blijven en het voor kinderen mogelijk blijft op de scholen
onderwijs te krijgen.
Wij hebben echter wel te maken met aangescherpte richtlijnen voor het onderwijs met ingang van
maandag 29 november. De maatregelen gelden voor een periode van drie weken. Hieronder
informeren wij u verder daarover.
Klachten, testen en quarantaine
De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde klachten zoals
een neusverkoudheid met snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. De huidige
beslisboom d.d. 22 november 2021 komt hiermee dus te vervallen! Als een huisgenoot besmet is
geraakt, moet iedereen in quarantaine, ook als iemand als immuun1 kan worden beschouwd.
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
Afstand houden
Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5
meter afstand te houden van elkaar en van medewerkers.
Scholen worden gevraagd looproutes aan te brengen om afstand te bewaren, pauzes te spreiden
en contacten tussen verschillende schoolklassen zoveel mogelijk te vermijden. In hoeverre dit van
toepassing is op de school van uw kind(eren) hoort u van de eigen directeur.
Mondkapjes
Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers geldt het dringende advies een mondkapje
te dragen als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.
Ouders/verzorgers en externen in de school
Ouders/verzorgers hebben geen toegang meer tot het schoolgebouw. Leerlingen komen zoveel
mogelijk zelf naar school. Jonge kinderen worden door ten hoogste één ouder/verzorger naar
school gebracht. Oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats. Vieringen en
groepsactiviteiten vinden plaats zonder ouders/verzorgers. Helaas geldt dit dus ook voor de Sinten Kerstvieringen.
Externe professionals, denk hierbij aan een orthopedagoog, zijn welkom in de school op 1,5 meter
afstand, indien betrokken bij het onderwijs of onderwijsondersteunende activiteit. Uiteraard zijn
ook onze reguliere stagiairs welkom. De komende tijd zijn incidentele (snuffel)stages echter niet
meer mogelijk.

1

Een persoon wordt als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze: 14 dagen of langer geleden een
vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF 14 dagen
of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF
28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6
maanden geleden.
De Oorsprong | Stichting voor protestants christelijk onderwijs | 0343 579155 | secretariaat@de-oorsprong.nl
www.de-oorsprong.nl | Korenbloem 15 | 3941 TL | Doorn | IBAN: NL 02 ABNA 059 24351 05 | KvK 30199781

Aanwezigheid in de scholen na lestijd
Het regeringsadvies is om na lestijd verder thuis te werken. Ook vergaderingen vinden online
plaats. Alle bovenschoolse vergaderingen, zoals het directeurenoverleg, worden online
georganiseerd en het stafbureau is voorlopig zeer beperkt bemenst. Alleen daar waar het
instrumenteel is voor het onderwijs wordt er op school en/of kantoor gewerkt.
Zelftesten
Het zelftest-advies is aangescherpt. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers
geldt: twee keer per week thuis preventief (dus zonder dat er klachten zijn) een zelftest doen.
Waar nodig met behulp van ouders of verzorgers.
Als de testuitslag positief is, gaan de leerling of medewerker en de rest van het gezin in
quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker
naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor diegenen die als immuun
kunnen worden beschouwd.
Scholen ontvangen gratis zelftesten voor hun leerlingen en personeel. Hoe dit precies gaat, en
wanneer de scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het
onderwijsveld. Meer informatie volgt zodra wij meer weten.
Onderwijs op afstand
Op dit moment is er op meerdere scholen van De Oorsprong sprake van een klas of meerdere
klassen in quarantaine. Daar waar dat kan wordt online of hybride onderwijs verzorgd. De keuze
voor afstandsonderwijs is echter nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit is niet
gewijzigd.
Hoe te handelen bij een besmetting?
Bij een coronabesmetting in de school neemt de schooldirecteur contact op met de GGD. Bij drie
besmettingen of meer binnen één klas gaat de GGD een onderzoek instellen en wordt er al dan
niet overgegaan tot het naar huis sturen van de betreffende klas. In de praktijk volgt bij drie
besmettingen een quarantaine. Ook dit is niet gewijzigd.
Lesuitval
Ook nu geldt helaas dat u als ouders/verzorgers de komende tijd ernstig rekening dienen te
houden met eventuele lesuitval door quarantaine van de klas van hun kind(eren) en/of door
besmetting of afwezigheid i.v.m. de testverplichting van de groepsleerkracht/onderwijsassistent.
Vanwege het huidige lerarentekort is het op dit moment praktisch onmogelijk om vervanging te
regelen.
Mocht u iemand in uw netwerk kennen met een lesbevoegdheid die zou kunnen/willen
invallen, dan horen wij dat graag. Geef dit dan door aan de directeur van de school van uw
kind.
Tot slot
Helaas is gebleken dat er niet tot 3 december kon worden gewacht met nieuwe maatregelen,
zoals eerder aangekondigd was door onze minister-president. Het corona virus overspoelt op dit
moment het land en stelt ons weer voor uitdagingen, die wij gehoopt hadden achter ons te kunnen
laten. Enige passende boodschap is dan: Hou vol! Samen komen wij ook hier weer doorheen!
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.
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