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Betreft: uitwerking Corona maatregelen op onze school vanaf 1 december 2021 (3 blz) 

 

Basismaatregelen waar iedereen zich op school aan houdt 

De vijf basismaatregelen waar iedereen zich aan houdt zijn: handen wassen, hoesten en niezen in je 

elleboog, goed ventileren, geen handen schudden, elkaar de ruimte geven.  

Mondkapjes  

Het personeel draagt een mondkapje bij verplaatsing door de school buiten het klaslokaal. Het 

dringende advies voor de kinderen van groep 6/7/8 om een mondkapje te dragen om 

kruisbesmetting te voorkomen, is vanwege een aantal aanpassingen in onze school niet nodig. 

Wanneer ouders zich plezierig voelen bij het gebruik van een mondkapje door hun kind in de gangen, 

is dit uiteraard toegestaan. Wij nemen de volgende maatregelen om kruisbesmetting te voorkomen: 

- Iedereen van groep 4 t/m 8 neemt ’s ochtends de tas mee in de klas. Zo hoeven kinderen niet 

de tassen uit de gangen te halen in de pauze.  

- Tijdens de pauzes en naar huis gaan, verdelen we de tijd voor de middenbouw en de 

bovenbouw. Zo komen ze elkaar in de gang niet tegen.    

Gebruik gangen en wc’s 

We maken gescheiden gebruik van de gangen (zoals hierboven beschreven) en toiletten voor 

enerzijds groep 4/5/6 en anderzijds groep 7/8. Groep 1/2/3 heeft een eigen ingang en staat los van 

deze maatregelen. Zij gebruiken hun eigen wc’s.  

 

Zie volgende bladzijde 
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Looproutes naar school 

- Als kinderen zelf naar school kunnen, komen ze zelf. Als dit niet kan, worden kinderen door 1 

ouder gebracht. 

- Groep 1 t/m 5 komt via het Kerkpad naar school en gaat via de Kleine Straat naar huis. Het 

Kerkpad is smal en zeker op dit moment niet geschikt voor tweerichtingsverkeer.  

- Groep 6 t/m 8 komt via de Zuiderstraat naar school.  

- Dit kan betekenen dat je thuis met je kinderen moet afspreken hoe je dit doet als je zowel 

kinderen in groep 1 t/m 5 hebt als in groep 6 t/m 8. Een aantal ouders heeft tijdens de vorige 

periode van deze strenge maatregelen met hun kinderen afgesproken, dat het oudste kind 

via de Zuiderstraat richting huis gaat en dan elkaar te treffen bij het dorpsplein/ de kerk. 

Voor ieder gezin is dit natuurlijk anders afhankelijk van je woonplek. Hier komen jullie 

ongetwijfeld zelf uit.   

- Er komen geen volwassenen in de school. De kinderen van groep 1/2/3 worden buiten 

ontvangen door leerkracht en onderwijsassistent. De leerkrachten van groep 4 t/m 8 zijn 

zoals altijd van 8.15 tot 8.30 uur op het plein om de kinderen te ontvangen. 

Anderhalve meter afstand tussen volwassenen 

Volwassenen hanteren zoals in de hele samenleving anderhalve meter afstand. Volwassenen hoeven 

geen anderhalve meter afstand tot kinderen te bewaren.  

2x per week zelf testen voor personeel en groep 6/7/8 

- Er geldt een advies om tweemaal per week te testen, zowel voor immuun als niet immuun 

personeel.  

- Dit advies geldt ook voor de kinderen van groep 6/7/8. Hierbij zijn wij als school de 

‘leverancier’ van de zelf tests.  Wij geven deze week voor vier weken zelf tests mee, zodat 

iedereen genoeg heeft voor afname tijdens de schoolweken tot de kerstvakantie en een 

week daarna. Wij staan als school uiteraard los van de uitvoering en het zelf testen is iets wat 

we als school niet kunnen en willen verplichten. Voor kinderen die in de afgelopen 8 weken 

Corona hebben gehad, heeft zelf testen geen zin. Als die acht weken voorbij zijn, geldt 

opnieuw het advies om bij verkoudheidsklachten te testen bij de GGD.  

Snottebellenbeleid 

Bij milde verkoudheidsklachten moeten kinderen op dit moment thuis blijven. Om grote uitbraken 

zoals afgelopen twee weken te voorkomen of in te dammen, adviseren we om wel te laten testen bij 

de GGD. Wanneer je er als ouder voor kiest je kind te laten testen bij de GGD, mag een kind met een 

negatieve testuitslag weer naar school komen. Wanneer je ervoor kiest om niet te testen, ziekt het 

kind thuis goed uit en kan na 24 uur zonder klachten weer naar school komen.  

Een kwetsbaar punt voor school is hierin, dat verkouden kinderen invloed kunnen hebben op andere 

kinderen en de leerkracht. Personeel zal zich bij verkoudheid laten testen. Het vinden van 

invalleerkrachten was al een moeilijk punt, maar is op dit moment ronduit problematisch. Wanneer 

we geen interne oplossing hebben, kunnen we niets anders dan een klas op dat moment naar huis 

sturen. We begrijpen de grote impact die dit heeft op alle gezinnen op onze school. Tegelijkertijd 

kunnen we op dit moment niet anders handelen.  

Zie volgende bladzijde  



Een Corona besmetting 

Iedereen krijgt dezelfde adviezen van de GGD in het geval van een Corona besmetting, te weten: 7 

dagen in isolatie/quarantaine vanaf de eerste ziektedag. Is het kind na die 7 dagen 24 uur 

klachtenvrij? Dan kan het kind weer naar school, ook als er een nieuwe besmetting in het gezin is. 

Het virus kan dan namelijk niet meer overgebracht worden. Een goede handhygiëne is zoals in alle 

andere gevallen ook hier van belang. Kinderen wassen hun handen met zeep als ze op school komen 

en kunnen op die manier het virus niet van huis meenemen naar school.  

Tot slot 

In twijfelgevallen hebben we korte lijntjes met de scholen GGD en laten we ons door hen adviseren. 

Houd rekening met goed geventileerde klassen en zorg dat je kind zich hierop kan aanpassen met 

verschillende laagjes kleding vestje, extra shirt o.i.d.).  

Wij blijven als team doen wat we al bijna twee jaar doen: binnen wet- en regelgeving alles wat wel 

kan en zorgen dat kinderen een fijne tijd hebben op school, juist nu! 

 

 


