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Aan ouder(s)/verzorger(s) van OBS Koolhoven, 

Datum:  17 februari 2022 

Onderwerp:  versoepelingen maatregelen nav persconferentie 15.02.2022 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Eergisteren zijn er versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Ook voor het onderwijs. 

De versoepelingen komen in twee stappen. 

Dit zijn de afspraken vanaf 18 februari 

• Blijf de gezondheid van uw kind in de gaten houden! Bij een besmetting ga je 5 dagen in isolatie. 

Dit was 7 dagen. Je mag na 5 dagen weer naar buiten als je 24 uur klachtenvrij bent. Op de 

websites van de GGD en het RIVM lees je wat je moet doen in andere situaties. Broertjes/zusjes 

zonder klachten mogen gewoon naar school. 

• We mogen de groepen weer mengen. Dat betekent ook weer dat evenementen, schoolreis, kamp 

weer vorm gaan krijgen. Dat wordt afgestemd met de organisatie. 

• Halen en brengen: 

• Het halen en brengen van leerlingen blijft gehandhaafd conform huidige afspraken: Bij de 

“buitendeuren” en zelfstandig volgens de afgesproken in/uitgangen. Ook de looproutes voor 

de leerlingen houden we zoals ze zijn. 

• Ouders/verzorgers zijn weer welkom in de school met in-achtneming van het halen en 

brengen zoals hierboven aangegeven. Wilt u een kijkje in de klas nemen? Natuurlijk kan dat 

maar graag na 14.30 uur. Wilt u een afspraak met de leerkracht van uw kind: Stuur hem of 

haar een mailtje. 

• Medewerkers en leerlingen vanaf groep 6 houden 1,5 meter afstand en dragen een mondkapje 

als ze door school bewegen. 

• We verwachten van medewerkers en leerlingen vanaf groep 6 dat zij zich twee keer per week 

testen. De testen krijg je via school. 

• Het onderwijs: 

• Er is geen sprake meer van afstandsonderwijs, tenzij een leerling (of meerdere leerlingen) 
door een positieve test afwezig is(zijn). De leerkracht legt dan contact voor afspraken en het 
volgen van online lesmomenten via TEAMS of verzorgt een werkboekje (groep ½). Dit 
gebeurt uiterlijk na 1 werkdag, maar praktijk leert ook dat snel “ingebeld” wordt. (let wel: 
ziek = ziek) 

• Indien nodig worden schoolmaterialen uitgeleend. De leerkracht neemt dit dan op met de 
ouders/verzorgers. 

• Alle onderwijsactiviteiten zoals bijvoorbeeld ook door de vakdocenten, maar ook 
gastlessen/lessen door externen mogen plaats vinden. Het “doorbreken” van zogenaamde 
bubbels is daarbij toegestaan.  

• Externen mogen weer de school in. Het is binnen nog wel verplicht 1,5 meter afstand te houden 

en een mondkapje te dragen. 

• Opvang:   

• Tussenschoolse opvang blijft zoals het was. Naschoolse opvang idem. Ook het halen en 

brengen hieromtrent blijft gehandhaafd. 
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Dit is wat er verandert vanaf 25 februari 

• Het houden van 1,5 meter afstand en dragen van het mondkapje zijn niet langer verplicht. 

De basisregels blijven 

• Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, testen 

met klachten en thuisblijven met een positieve test. Na een positieve test: Graag school 

informeren. De klas wordt niet extra geïnformeerd. Groepen gaan niet (meer) in quarantaine. 

• We blijven ventileren. 

• We adviseren medewerkers en leerlingen vanaf groep 6 2x per week te testen. 

Het is nog niet ‘normaal’ 

Veel mensen zijn blij met de versoepelingen. Toch is de situatie nog niet ‘normaal’. Door 

besmettingen zijn er nog steeds veel leerlingen en leerkrachten afwezig. Dat vraagt nog steeds 

flexibiliteit van ouders, verzorgers, leerlingen en leerkrachten. Het team werkt er hard aan het 

onderwijs door te laten gaan. Dank voor jullie begrip en let goed op elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ook namens Annemie Martens, bestuurder van Opmaat groep, 

Raymond de Haan 
Directeur OBS Koolhoven 
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