
 
 
 
 

1 
 

Donderdag 2 september 2021 

Richtlijnen start schooljaar 2021-2022  

 

Informatie voor ouder(s), verzorger(s) 

Na voor u en uw kind(eren) hopelijk een fijne zomervakantie komen maandag 6 september alle 
kinderen weer naar school.  
Door middel van deze brief informeren wij u over de maatregelen die gelden voor onze school op 
basis van de huidige richtlijnen in verband met COVID-19.  

1. Betreft informatie die het basisonderwijs heeft ontvangen van de GGD. 
2. Betreft informatie over de uitwerking van de richtlijnen voor de Korenaar, zoals beschreven in 

de protocollen van het RIVM en het ministerie van OCenW.  

 
1. Informatie die het basisonderwijs heeft ontvangen van de GGD  
• In afwachting van het door de overheid aangekondigde ijkpunt op 20 september, zijn er geen 

grote wijzigingen in het beleid ten opzichte van scholen en kinderdagverblijven.  

• In het geval van een besmetting is het algemene advies nog steeds om de hele klas of groep 
in quarantaine te sturen. 

• In aanloop naar 20 september hopen wij (GGD) de scholen meer duidelijkheid te kunnen 
verschaffen over hoe het beleid voor het komende schooljaar vormgegeven wordt en wat er 
wijzigt ten opzichte van de huidige situatie. 

 
Terugkeer van vakantie en (zelf)testen:  

• Wij (GGD) willen bij dezen het advies herhalen om bij terugkeer van vakantie een COVID-19 
test uit te voeren.  

• Voor mensen die terugkeren uit zeer hoogrisicogebieden is er een quarantaineplicht van 10 
dagen (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar) en een advies om bij de GGD een 
PCR-test af te laten nemen op dag 5.  

• Als deze test negatief is, mag de quarantaine worden opgeheven.  

• Daarnaast is er voor iedereen die terugkeert uit een niet-groen gebied in het buitenland het 
advies om zichzelf te laten testen op dag 2 en dag 5 na terugkeer. Dit kan met zelftesten of 
met gratis PCR-testen bij de GGD 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet in thuisquarantaine en gaan gewoon naar school 
vanaf maandag 6 september. 

 
Voor iedereen geldt: blijf bij klachten thuis en laat je testen  

• Dit dringend advies is voor iedereen onveranderd, aanwezigen in de school dienen volledig 
klachtenvrij te zijn.  

• Kinderen met lichte verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
mogen wel naar school.  

• Kinderen blijven wél thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel 
blijft een kind thuis.  

• Testen, óók van kinderen jonger dan 12 jaar, wordt dringend geadviseerd bij 
verkoudheidsklachten, klachten die niet alleen bestaan uit verkoudheidsklachten, er een 
indicatie is vanuit bron- en contactonderzoek of een kind deel uitmaakt van een 
uitbraakonderzoek.  

• Kinderen en personeelsleden blijven thuis totdat de testuitslag bekend is. 

• De ‘Beslisboom’ is een hulpmiddel waarmee u kunt bepalen of uw kind naar school mag 
komen of thuis moet blijven. (In de bijlage bij deze informatiebrief heb ik zowel de 
Nederlandstalige als de Engelstalige versie van de Beslisboom toegevoegd).  
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Wegstuurbeleid 

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19 gaat 
het personeelslid naar huis. 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19 (veel 
hoesten, koorts, benauwdheid), wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

• Ouders/verzorgers blijven buiten de school en houden afstand tot elkaar.  
 

Wanneer is iemand immuun? 
Hierbij ook een kort overzicht van wat wordt verstaan onder ‘immuun’:  

• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of 
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.  
 

• Immune basisschooldocenten of pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven, hoeven 
niet in quarantaine wanneer een huisgenoot besmet raakt met COVID-19 of klachten heeft 
zoals koorts of benauwdheid. Het advies is om anderhalve meter afstand te houden.  

• Immune kinderen die een besmette huisgenoot hebben, mogen gewoon naar school blijven 

gaan en meedoen aan alle reguliere activiteiten.  
• Voor alle duidelijkheid: alle niet-immune contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor 

alle kinderen die hieronder vallen.  
 
 

2. Informatie over de uitwerking van de richtlijnen voor de Korenaar, zoals 
beschreven in de protocollen van het RIVM en het Ministerie van OCenW.  
Op de Korenaar hanteren we in ieder geval t/m 20 september op hoofdlijnen de afspraken en 
regels zoals deze waren tot de zomervakantie 
 

Brengen en halen van uw kind(eren) 
1. Alle leerlingen komen vanaf 6 september naar school.  
2. Voor het basisonderwijs geldt dat het onderwijs zoveel mogelijk fysiek plaats dient te vinden.  
3. De kinderen uit groep 1 t/m 3 mogen door één ouder, verzorger tot aan het schoolplein 

gebracht worden 
4. De kinderen vanaf groep 4 komen zelfstandig naar school. Indien u hiervoor te ver van school 

woont en uw kind brengt met de auto, parkeert u dan op ruime afstand van de school en uw 
kind loopt het laatste stukje zelfstandig naar school 

5. Indien mogelijk: graag lopend of fietsend naar school komen. Komt u toch met de auto, 
parkeer dan zo min mogelijk dicht bij school 

6. Alle kinderen wassen thuis hun handen kort voordat ze naar school gaan 
7. De school start om 8.30 uur. Het plein is vanaf 8.20 uur voor de kinderen open. De kinderen 

lopen direct naar binnen. De leerkracht wacht hen op bij de groep, daar desinfecteren de 
kinderen hun handen. 

8. De school is om 14.45 uur uit (woensdag 12.15 uur). U wacht uw kind(eren) op buiten de 
poort.  

9. De 1,5 meter afstand blijft gelden voor ouders, verzorgers en andere volwassenen die de 
kinderen komen brengen en/of op komen halen. 

10. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
11. Tussen personeelsleden en leerlingen hoeft geen1,5 meter afstand bewaard te worden.  
12. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
13. Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of naar de BSO. 
14. Kinderen blijven na school dus niet op het plein om te spelen 
15. Bij afwezigheid van leerkrachten worden deze, indien mogelijk vervangen.  
16. Bij ziekmelding zal nagevraagd worden wat de klachten zijn i.v.m. Corona.  
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Ouder(s), verzorger(s) en anderen in en om de school  
17. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
18. Er kan een uitzondering worden gemaakt op punt 17 indien een gesprek binnen de school 

nodig is voor de ontwikkeling van een kind. Dit gebeurt altijd op afspraak, waarbij de Corona-

richtlijnen in acht worden genomen. 
19. We passen strikt de gezondheidscheck toe wanneer ouders/verzorgers of andere 

volwassenen de school betreden. 
20. Ouders/verzorgers en andere externen dragen indien zij de school (op afspraak) betreden in 

de algemene ruimtes (zoals op de gangen) een mondkapje.  
21. De Informatieavonden voor de groepen 3, 7 en 8 én de kennismakingsgesprekken willen we 

door laten gaan. Via het Korenaarbulletin en/of de leerkracht(en) van uw kind(eren) ontvangt u 
binnenkort meer informatie.   

22. De vaste vrijwilligers kunnen weer aanwezig zijn op school om hun werkzaamheden in en 
rond de school uit te voeren. Op hen zijn dezelfde gedragsregels van toepassing als voor het 
personeel. 

23. Het naschools aanbod, ‘Korenaar, ik doe mee! en Dikkie en Dik ook!’ en activiteiten die we 
aanbieden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs, start indien mogelijk weer op maandag 
20 september. Meer informatie ontvangt u via het Korenaarbulletin. 

 
 Veiligheid en hygiëne 

• In alle groepen zijn handzeep, desinfecterende handgel, desinfecterende schoonmaakspray, 
papieren handdoekjes en poetsdoeken aanwezig. 

• Op alle toiletgroepen zijn handzeep en papieren handdoekjes aanwezig. 

• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
• De leerkrachten zullen gedragsregels die van belang zijn met de kinderen bespreken. 

• Extra schoonmaak tijdens de middagpauze: alle toiletten en klinken worden schoongemaakt. 
• Het schoonmaakbedrijf maakt einde schooldag, volgens intensief schoon. 

• Het ventilatiesysteem van het gebouw voldoet aan de richtlijnen. Daarnaast ventileren en 
luchten de leerkrachten de lokalen. 

 
Bron- en contact onderzoek voor basisscholen (BCO) 

• Voor alle mensen in Nederland geldt het protocol bron-en contactonderzoek.  

• Voor scholen verschilt dit op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid. Dit omdat 
kinderen geen 1,5 meter afstand hoeven te houden.  

• De Korenaar volgt ook hierin de landelijke richtlijnen. Als er een besmetting plaatsvindt bij een 
leerling of personeelslid van de school, volgt de Korenaar de instructies van de GGD.  

• Ouder(s)/verzorger(s) informeren zowel de school als de kinderopvang indien dit vanuit het 
bron- en contactonderzoek door de GGD geadviseerd wordt.  

 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de site van de overheid: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang 
 
Bovenstaand geldt in ieder geval t/m maandag 20 september. Op basis van het dan geldende beleid 
informeren wij u daarna.  
 
Met hartelijke groet,  
mede namens het team,  
Berdi de Jonge, directeur  
 
 

 

Wij dragen er zorg voor dat we op de hoogte blijven van nieuwe adviezen en richtlijnen vanuit het Kabinet en het 
RIVM. Mochten deze  aanleiding zijn tot aanpassingen van de huidige richtlijnen voor onze school dan informeren 
wij u hierover. Dit via het Korenaarbulletin en/of een apart mailbericht.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang

