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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Middels deze brief willen we u informeren over de huidige situatie op school en nemen we de (nieuwe) 

maatregelen met u door. 

Huidige situatie. 

Op dit moment hebben we te maken met een thuisquarantaine in groep 0/1. Dit vanwege twee leerlingen en 

de leerkracht met een positieve testuitslag binnen 10 dagen. Groep 6/7a krijgt op dit moment online 

onderwijs, vanwege een positief gezinslid bij de leerkracht. Bij de administratie hebben we ook te maken 

met corona.  

Daarnaast zijn diverse kinderen afwezig wegens een coronabesmetting in het gezin of in afwachting van een 

testuitslag. Dat maakt, dat in iedere groep kinderen gemist worden. De kinderen die niet op school kunnen 

zijn krijgen via de leerkracht opdrachten om thuis aan te werken (online of in werkboeken).  

De maatregelen. 

 

Hieronder vindt u de belangrijkste regels die op dit moment van toepassing zijn (voor 3 weken): 

 

• De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde neusverkoudheid 

zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-teststraat. 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. 

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij corona, gaat het 

personeelslid direct naar huis. 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij corona, gaat de leerling 

naar huis en/of wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. 

• Waar mogelijk komen kinderen zoveel mogelijk zelf naar school. 

• Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van 

elkaar en medewerkers te houden. 

• Er geldt een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen voor groep 6, 7 en 8. Wij 

stellen het op prijs als hier gehoor aan gegeven wordt en verwachten dat leerlingen hun eigen 

mondkapje mee naar school nemen. 

• Medewerkers dragen een mondkapje bij het verplaatsen door de school. 

• Teamvergaderingen, overleggen en studiedagen vinden online plaats. 

• Ouder(s)/verzorger(s) en vaste vrijwilligers komen de school niet in. 

• Er blijft aandacht voor hygiëne en ventileren.  

• We zorgen ervoor dat contacten tussen klassen in de school zoveel mogelijk vermeden worden. 

Uitzondering hierop is de plusklas en bouw. 

• De leerkracht eet zelf met de leerlingen. Buiten is, bij droog weer pleinwacht aanwezig, de kinderen 

gaan dan 20 minuten naar buiten. 

• Er wordt op school gebruik gemaakt van verschillende ingangen. 

Onderstaand is aangegeven via welke ingang we de groepen verwachten. Deze gangen worden ook 

gebruikt tijdens de pauzes. De kleuters gaan dan naar buiten via de deur van het lokaal. 

Hoofdingang: 0/1, 2 
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Zij ingang: 3/4a, 4b/5 

Achter ingang: 6/7a, 7b/8 

Om 08.15 uur gaat het hek open en kunnen leerlingen naar hun klas lopen. Wilt u erop letten dat de 

kinderen niet te vroeg naar school komen en daardoor met z’n allen bij het hek staan te wachten? 

Wij doen ons best om het hek om 08.15 uur te openen. 

 

Sinds gisteravond is er een nieuw protocol beschikbaar voor het onderwijs. Over zelftesten voor de 

leerlingen hebben we nog geen verdere informatie ontvangen. Wel heb ik vanmorgen een webinar gevolgd 

over de nieuwe maatregelen door de PO raad/OCW. Daar werd aangegeven dat OCW de zelftesten gaat 

leveren en bent u als ouder/verzorger daarnaast vrij uw eigen zelftest nu alvast in te zetten. Zelftesten 

worden thuis afgenomen. 

Voor medewerkers is het al langer mogelijk om zich preventief te testen. 

Mocht er sprake zijn van een positieve zelftest, dan willen u vragen dat met school te delen en niet te 

wachten tot de uitslag van de GGD test. De ervaring leert dat er dan sneller gehandeld kan worden. 

Natuurlijk blijft een bevestiging van de GGD hierin belangrijk. 

Verder werd er tijdens het webinar aangegeven dat er aan het einde van de week gesproken gaat worden 

over mogelijk inzetten van zelftesten bij milde klachten, in plaats van een GGD test, vanwege de enorme 

toeloop. Voor nu geldt dat bij milde klachten een GGD test nodig is. 

Van een vervroegde kerstvakantie, waarover in de media wordt gesproken (op dit moment), is geen sprake. 

 

Op deze wijze proberen we ervoor te zorgen, dat voor de leerlingen het onderwijs zoveel mogelijk kan 

doorgaan. Het vergt extra inspanning van u als ouder(s)/verzorger(s) en van ons als personeel, om 

nauwkeurig om te gaan met alle voorschriften en de school draaiend te houden. We stellen het op prijs als u 

bij twijfels of vragen blijft overleggen met ons en we hopen op uw begrip als er lastige keuzes gemaakt 

moeten worden. Alleen door samenwerking en goed overleg kunnen we de gevolgen voor de kinderen 

zoveel mogelijk beperken. 

Namens het team van CBS Samen op Weg, 

Jolanda Mulder. 

 

 

 


