
 
 

 
Tiel, 10 november 2020 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
In onze brief van 24 september heeft u kunnen lezen welke procedure we volgen als een leerkracht 
niet mag/ kan werken volgens de geldende RIVM-richtlijnen. Deze procedure blijft nog steeds van 
kracht. We hopen de afwezigheid van leerkrachten zoveel mogelijk te kunnen beperken, zodat we 
goed onderwijs kunnen blijven verzorgen. 
 
Echter kan het ook voorkomen dat een leerling meerdere dagen niet naar school mag komen 
vanwege: 

1.  Het wachten op de testuitslag van een gezinslid en/of zichzelf. 
2. Een periode van quarantaine vanwege een positieve uitslag op een coronatest van een 

gezinslid en/of zichzelf. 
 
En dan…..? 
Is punt 1 van toepassing, dan is het volgende afgesproken binnen het team: 

- De leerling blijft thuis, totdat de testuitslag binnen is. 
- Meestal is de testuitslag binnen 48 uur bekend. Dus tijdens deze ± 48 uur (2 dagen) krijgt de 

leerling geen werk om thuis te maken. Als een leerling ziek is mist hij/ zij ook weleens een 
aantal lessen/ dagen. Deze worden dan op school ingehaald. 

- Is de testuitslag negatief, dan mag de leerling weer naar school toekomen. 
- Is de testuitslag positief, dan blijft de leerling 10 dagen thuis in quarantaine. Zie de hiervoor 

geldende afspraken bij punt 2. 
  
Is punt 2 van toepassing, dan is onderstaande afgesproken binnen het team: (*) 

- Is de testuitslag positief, dan blijft de leerling 10 dagen thuis in quarantaine. 
- Zit de leerling in groep 3 t/m 8 dan doet hij/ zij via Microsoft Teams mee met de 

instructielessen. Uw kind dient dan vanaf 8.30 uur online op Teams te zijn. 
- Van tevoren laat u een pakket met alle benodigde boeken en/of werkboeken ophalen op 

school, zodat uw kind online mee kan doen met de lessen. 
- Aan het einde van elke dag worden de nakijkbladen in Teams gezet, zodat u het gemaakte 

werk kunt controleren. 
- Is er sprake van een toets bij bijvoorbeeld rekenen, taal en/of spelling, dan staat er voor uw 

kind herhalingsstof klaar in Gynzy. De toets haalt uw kind op een later moment in op school. 
 
(*) Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 geldt bovenstaande niet. Als een leerling uit de appel- of 
perengroep 10 dagen in quarantaine moet, dan hoeft u geen werk op te halen en ook geen online 
lessen te volgen. Het is vooral belangrijk dat uw kind lekker thuis speelt en dat u een boekje 
voorleest. Wel kan de leerkracht tijdens schooltijd via Teams even videobellen, zodat uw kind contact 
heeft met klas en/of even kort met een klasgenootje kan kletsen. 
 
In bovenstaande gevallen is het voor ons belangrijk om goed op de hoogte gehouden te worden, 
zodat er goed afgestemd kan worden en waar nodig afspraken gemaakt kunnen worden. 
 
Voor de volledigheid nog even het volgende. In afstemming met de GGD en het bestuur van OPO-R is 
het volgende afgesproken over de communicatie bij positieve gevallen van corona naar u als 
ouder(s)/ verzorger(s): 

- Als blijkt dat een gezinslid positief getest is, dan sturen wij geen bericht naar de ouder(s)/ 
verzorger(s) van de betreffende groep. De reden hiervoor is dat we geen ouder(s)/ 



verzorger(s) in school en de klassen hebben en hierdoor geen nauw contact is geweest. Dus 
de kans op eventuele bestemming nihil is.  

- Als blijkt dat een leerling positief getest is, dan sturen wij een bericht naar de ouder(s)/ 
verzorger(s) van de betreffende groep. In dit bericht wordt dan ook aangegeven extra alert te 
zijn op de symptomen van corona en bij twijfel hierna te handelen. 

- Als blijkt dat een leerkracht positief getest is, dan sturen wij een bericht naar de ouder(s)/ 
verzorger(s) van de betreffende groep. In dit bericht wordt dan ook aangegeven extra alert te 
zijn op de symptomen van corona en bij twijfel hierna te handelen. Verder wordt er door de 
directeur een invalverzoek bij IPPON gedaan, de organisatie die de inval voor ons verzorgd. 
IPPON gaat dan op zoek naar inval. Is dit geregeld, dan stelt de directeur de ouder(s)/ 
verzorger(s) van de betreffende groep via Parro op de hoogte. Is er geen inval beschikbaar, 
dan wordt er gezocht naar een passende oplossing. Is deze er niet, dan zijn we genoodzaakt 
om de klas naar huis te sturen. Geldt dit voor meerdere dagen, dan zal er gekeken worden 
om op toerbeurt een klas naar huis te sturen. Op die manier mist dan niet één klas veel 
lestijd in die week, maar wordt het verdeeld. De directeur stelt de ouder(s)/ verzorger(s) van 
de betreffende groep via Parro op de hoogte.  

 
Zoals in de brief van 24 september vermeld, blijft de regel die door OPO-R in maart voor de lockdown 
is opgesteld, van kracht. Als meer dan de helft (50%) van de leerkrachten op school ziek is, dan wordt 
de school gesloten. In dit geval blijft de school tot het weekend dicht. De directeur van de school laat 
u weten of de school na het weekend weer opengaat. Wij kunnen uw kind(eren) dan niet opvangen. 
De leerkrachten die dan niet ziek zijn, zullen online lesgeven. Dit geldt dan ook voor de leerlingen uit 
groep 1 en 2. Zij gaan dan weer aan de slag met de bingokaart, zoals tijdens de 
thuisonderwijsperiode.  

 
We hopen natuurlijk dat dit niet of nauwelijks gaat voorkomen, maar we kunnen het niet uitsluiten. 
We begrijpen ook dat dit een flinke impact zal hebben voor u als ouder(s)/ verzorger(s), maar vragen 
wel steun en begrip voor de situatie en de mogelijke maatregelen die we moeten nemen. 
 
Het coronavirus en de bijbehorende richtlijnen zullen voorlopig ook nog steeds effect houden op de 
dagelijkse gang van zaken. Wij blijven de landelijke richtlijnen en de adviezen van de regionale GGD 
volgen en stemmen onze interne richtlijnen en aanpak daarop af. Dus volgt daaruit een wijziging in 
beleid, dan hoort u dat van ons. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw mail en de Parro app in de gaten te 
houden? Alvast onze dank hiervoor. 
 
Als er vragen en/ of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat graag van u. 
 
Hopend u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Blijf goed voor elkaar zorgen in deze bijzondere tijd! 
 
Met een vriendelijke groet, mede namens het team, 
 
Patricia van den Broek 
RDO geregistreerde directeur van De Moespot 


