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BIJLAGE I – VERSIE II
Bij brief ouders/verzorgers d.d. 6 februari 2021
Aanvullingen en aanpassingen ten opzichte van versie I, van 4 februari 2021, zijn schuin en dikgedrukt in
deze bijlage opgenomen. Aangepast is:
III.1. Kinderen mogen naar school als;
III.2. Kinderen moeten thuisblijven als;
III.3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als;
III.5. Regels bij thuisquarantaine na een besmetting op school;
IV. Noodopvang.

Wettelijk verplichte maatregelen, regels & dringende adviezen
I. RIVM (hygiëne) richtlijnen
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht binnen al onze scholen:
-

-

-

Tussen leerlingen onderling én tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen in de school moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Er worden geen handen geschud.
Voor sommige doelgroepen van leerlingen is het noodzakelijk dat er afwijkende besluiten genomen
moeten worden door de school, mocht dit het geval zijn brengt de school u hiervan op de hoogte.
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen. Denk hierbij aan:
o Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden,
begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang
o Gebruik van papieren handdoekjes.
o Hoesten/niezen in de elleboog.
o Niet aan je gezicht zitten.
o Oppervlakten reinigen met water en zeep.
Voor leerlingen van groep 7 en 8 is het een dringend advies om hen een neusmondmasker of
faceshield te laten dragen, wanneer zij zich binnen de school voortbewegen en geen afstand kunnen
houden van andere klassen. Het mondneusmasker kan af, wanneer leerlingen een vaste zit- of
staanplaats hebben binnen de school. De scholen zullen u op de hoogte brengen van de genomen
maatregelen hieromtrent binnen de school van uw kind(eren). Er zijn namelijk scholen waarbij
leerlingen via de buitendeur naar binnen en buiten kunnen en hiermee geen gebruik hoeven te
maken van de gangen en het toiletblok zich bijvoorbeeld naar de klas bevindt. In dit soort gevallen is
het dragen van een mondneusmasker niet noodzakelijk.
Dagelijks worden de leermiddelen, devices, speelgoed, werkplekken en dergelijke schoongemaakt.
Daarnaast vindt er dagelijks schoonmaak plaats door schoonmaakprofessionals.

II. Wegstuurbeleid
Voor al onze scholen geldt wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het
personeelslid naar huis. Dit kan mogelijk tot situaties leiden dat klassen naar huis gestuurd worden en het
thuisonderwijs, indien mogelijk, opgestart wordt.
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Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis. Specifiek is de
volgende maatregel van kracht:
-

Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald. U dient als
ouders/verzorgers buiten de school te blijven en afstand van elkaar te houden.

III. Thuisblijf regels, testbeleid en quarantaine
De scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
III-1. Kinderen mogen naar school, met:
-

Als ze af en toe hoesten;
Met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

III-2. Kinderen moeten thuisblijven als:
-

-

Het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest;
Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft
en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens
deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie voor meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemenecoronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen

III.3. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
-

-

Het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
Het kind kan zich (net als iedereen) laten testen in een GGD-teststraat. Bij een negatieve test kan
het kind weer naar school. Indien er niet getest wordt mag een kind met milde klachten, weer naar
school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde
klachten hebben, mogen ook weer naar school.
De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
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III.4. Wanneer in quarantaine?
-

-

-

-

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie
blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen
ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven:
https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat
om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich
moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/inthuisquarantainedoor-corona
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft,
dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan
nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school.
Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met
deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een
negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie:
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

III.5. Regels bij thuisquarantaine na een besmetting op school
-

-

-

-

-

In het kader van de Wet op de Privacy houden onze scholen zich bij communicatie over
besmettingen op school aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens/privacy.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon gaan in quarantaine. Dit geldt ook
voor alle kinderen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief
wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.
Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen alleen contact hebben met een deel van de
klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel van de
leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten en niet de gehele klas in thuisquarantaine
hoeft.
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact
met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of indien er niet getest wordt gaat men
nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Zoals eerder in deze brief aangegeven kunnen hierdoor op onverwachtse momenten afwezigheid van
leraren en leerlingen ontstaan i.v.m. quarantaines en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel
het tegengaan van verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Ook op deze
momenten zullen we trachten op een zo’n goed mogelijke wijze het onderwijs doorgang te laten
vinden, maar we kunnen hierin niet het onmogelijke vragen van onze medewerkers.

IV. Noodopvang
Doordat de scholen weer geopend zijn vanaf 8 februari 2021, vindt er geen noodopvang meer plaats op de
scholen. Indien er (onverwachts) lesuitval ontstaat op school, waarbij kinderen naar huis worden gestuurd of
niet naar school kunnen, zal de school wel noodopvang verzorgen voor leerlingen met ouders in een
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cruciaal/vitaal beroep, onder de reguliere schooltijden. Een lijst van cruciale beroepen staat hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-enonderwijs/cruciale-beroepen.
Voor de noodopvang gelden de thuisblijfregels zoals beschreven onder punt III.2.
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