
Maatregelen en richtlijnen vanaf 29-november 

 

Onze maatregelen zijn gebaseerd op het po-raad protocol en de website van de Rijksoverheid. Alle 

informatie is daar terug te lezen. Hieronder staan de belangrijkste: 

 

Cohortering en looproutes 

• Op beide locaties hebben we gespreide ingangen, kapstokken die van elkaar gescheiden zijn 

en wordt er niet door alle groepen tegelijk gepauzeerd. Wij vinden dat we daarom al 

voldoende cohortering hebben. Wel zullen we niet meer op de bovenbouw 

groepsdoorbrekend werken en in de ochtend op het binnenplein lezen. Dit zal in het eigen 

lokaal gebeuren. 

• Het verzoek blijft om de kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. In 

het geval dat u uw kind naar school brengt/haalt doe dit dan met maximaal 1 ouder/verzorger. 

 

Beslisboom, wanneer thuisblijven en thuisquarantaine 

Bij twijfel of ter controle kunt u altijd de beslisboom raadplegen. 

 

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Zoals verkoudheidsklachten, koorts, 

benauwdheid of veel hoesten? Dan blijft het thuis en laat het zich testen bij de GGD. Ook met milde 

neusverkoudheid (zoals een snotneus) blijven kinderen thuis en laten zich testen. 

 

In het geval van een besmetting van een leerling gelden de volgende maatregelen voor 

ouders/verzorgers: 

• De ouders/verzorgers melden de leerling ziek. Daarbij wordt geadviseerd te melden dat de 

leerling besmet is met COVID-19. De ouders zijn daartoe wettelijk niet verplicht, maar met de 

melding kan verdere verspreiding van het virus echter zo snel mogelijk worden gestopt. 

• De ouders/huisgenoten van de leerling gaan zelf ook in quarantaine wanneer een leerling 

positief is getest. Dit geldt dus ook voor broertjes en zusjes van de besmette leerling. 

• De besmette leerling mag weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 

7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. De leerling hoeft geen negatieve 

coronatest te overleggen om weer naar school te kunnen. 

Als de besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen 

minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven; voor immune personen is dit 

72 uur. 

• Ouders mogen aan de school niet vragen om de naam van de besmette leerling/leraar bekend 

te maken. 

• Ouders mogen bezwaar maken bij de school om informatie over hun kind te delen met de GGD 

in het geval van bron- en contactonderzoek. 

 

Aanwezigheid ouders/verzorgers en andere externen 

• 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. 

• Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen. De Sint zelf is wel welkom. 

• NB: Externe professionals die vanwege de begeleiding van leerlingen op school moeten zijn, 

zijn wel welkom in de school.   

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.boink.info/beslisboom


De onderstaande maatregelen zijn voor personeel en kinderen op de bovenbouwlocatie 

 

 Mondneusmasker, zelftesten en aanwezigheid volwassenen 

• Onderwijspersoneel en overige externen zullen een mondneusmasker dragen totdat zij op hun 

werkplek zitten. Bij verplaatsingen in het lokaal, hoeft de medewerker geen mondneusmasker 

op. 

• Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang 

van onderwijs op school moeten zijn.  

• Al het onderwijspersoneel wordt geadviseerd zich tweemaal per week preventief te testen 

met een zelftest. 

 

De gehele bovenbouw volgt de adviezen voor groep 6, 7 en 8. 

Op de bovenbouw hebben we een groep 5 en een combigroep 5/6. Voor het overzicht, de 

duidelijkheid, de ‘eerlijkheid’ en de werkbaarheid zullen we de landelijke adviezen die gegeven zijn ook 

uitvoeren bij de leerlingen in groep 5.  

 

Mondneusmasker 

• Alle leerlingen op de bovenbouwlocatie krijgen het dringende verzoek om tijdens het 

verplaatsen een mondneusmasker te dragen. Aangezien dit een dringend advies is, zullen we 

de leerlingen ook actief helpen herinneren aan dit advies.  

• Het is echter geen verplichting en wij zullen dan ook niet als ‘politieagent’ rondlopen en 

controleren of de leerlingen het dringende advies zullen opvolgen. We gaan hier ook uit van 

de eigen verantwoordelijk van de leerlingen en die van u als ouders/verzorgers.  

• Op dit moment hebben we nog niet voldoende voorraad voor alle leerlingen. We zetten hier 

acties op, maar we zullen waarschijnlijk niet de enige school. We doen daarom ook een beroep 

op u om uw kind te voorzien van een mondneusmasker. 

 

Zelftesten 

• Alle leerlingen op de bovenbouwlocatie worden geadviseerd om zich tweemaal per week (op 

maandagochtend en donderdagochtend) preventief te testen. Deze testen zullen wij als school 

wekelijks verstrekken aan de leerlingen.  

o Hoe dit precies zal gaan, en wanneer wij de testen ontvangen, werkt het ministerie 

van OCW momenteel nog uit. Wij krijgen waarschijnlijk in de week van 1 december 

2021 meer informatie, zodat wij daarna u kunnen informeren. 

• Voor de duidelijkheid: Wij zullen NIET de zelftesten bij de leerlingen afnemen. 

 


