
 

Hoera wij gaan weer naar school!!! 

 

 

Introductie 
De school mag weer open! Na een lange periode waar wij met zijn allen (de leerkrachten, pedagogisch 

medewerkers, de ouders en de leerlingen) ons uiterste best hebben gedaan om vorm te geven aan 

thuisonderwijs 2.0 en de noodopvang. Wij hopen dat u er met net zo’n trots gevoel op terug kijkt als 

wij. Hoewel wij blij zijn de kinderen weer op school te mogen ontvangen, hebben wij er ook gemixte 

gevoelens bij. De regels zijn nog strenger dan ze na de eerste lockdown waren en met de Britse variant 

zijn wij zelf ook kwetsbaarder. Desalniettemin gaan wij er met zijn allen voor. Wij vragen u het 

document zorgvuldig te bestuderen en houdt u zich alstublieft aan de regels. Wij merkten dat in de 

voorgaande maanden een aantal regels lastig waren om op te volgen. Met name deze regels zijn 

noodzakelijke maatregelen geworden die opgelegd zijn vanuit de overheid. Het is dus extra belangrijk 

om deze regels op te volgen. 

Het uitgangspunt vanuit de overheid is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en 

tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het 

virus in het algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan de maatregelen in dit kader liggen de 

volgende doelstellingen ten grondslag: 

• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.  

• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.  

• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel 

onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.  

Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe bereiken we het 

bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar? 

Wij presenteren u hierbij ons plan, maar het is voor u heel belangrijk te weten dat we dit bijstellen als 

blijkt dat het in de praktijk niet werkt of als de maatregelen vanuit het kabinet aangepast worden. We 

gaan de eerste week met elkaar zoeken naar de juiste vorm om daarna gestroomlijnder verder te gaan. 

Dit plan zal dus voornamelijk duidelijkheid moeten scheppen en als fundament moeten dienen voor 

het zo goed mogelijk aanbieden van het onderwijs aan de kinderen.  
Het plan is geschreven door de directie in samenwerking met het MT en is besproken met alle 

teamleden. De medezeggenschapsraad (MR welke bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders) 

heeft ingestemd met het plan en de werkwijze.  

Leeswijzer: de schuingedrukte teksten zijn wettelijke teksten. De normaal gedrukte teksten zijn hoe 

wij hiermee omgaan op school. 

Schooltijden  
We draaien met instemming van de MR het continurooster. De breng- en haaltijden zijn veranderd. 

We hebben de pauze langer gemaakt zodat er meer tijd is voor eten en drinken en buitenspelen. 

Hierdoor is de eindtijd ook wat later gemaakt dan de vorige keer. Op woensdagmiddag zijn wij vrij net 

als altijd. 

Ouders in de school  

• Ouders zijn nog steeds niet welkom in school, ook niet voor rondleidingen!  

• Wij vinden laagdrempeligheid heel belangrijk, maar kunnen nu geen fysiek contact hebben 

met de ouders. Wij vragen de ouders dus om bij vragen contact met de leerkracht op te nemen 

via Social Schools.  



• Oudergesprekken vinden digitaal plaats. (als dit niet mogelijk is dan in de buitenlucht. Een 

andere optie (dus binnen alleen bij hoge uitzondering). 

 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling 

• De rapporten worden vrijdag 12 februari meegegeven. Zowel de cijferkant als de 

verhaaltjeskant worden ingevuld. De Citoresultaten uiteraard niet. Na de voorjaarsvakantie 

zullen wij vanaf 9 maart de Midden toetsen afnemen bij de groepen 3 t/m 8. 

• De digitale rapportgesprekken van de groepen 3 t/m 7 zijn maandag 15, woensdag 17 (3 en 5) 

en donderdag 18 februari. U ontvangt hier een uitnodiging voor van de leerkracht. 

 

Gym 
Tot aan de voorjaarsvakantie geven wij géén gym. Voor die tijd komen wij terug op hoe wij na de 

voorjaarsvakantie met de gym om zullen gaan. 
 

Carnaval 
Op vrijdag12 februari mogen alle kinderen verkleed naar school komen. Ze mogen een 

gezelschapsspelletje meenemen. Kinderen kunnen die middag in de klas een spelletje aan hun tafel 

doen. 

Nieuw meubilair 

In de voorjaarsvakantie wordt nieuw meubilair geleverd voor de groepen 3 t/m 8. Vrijdag 19 februari 

wordt het oude meubilair opgehaald door Stichting Malawi. Hier krijgt ons oude meubilair een 2e 

kans. Die dag mogen kinderen een kussentje en een kleedje meenemen om op te zitten/liggen. 

Heropening school 

In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening:  

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.  

• De school is open, tenzij…  

o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of 

o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar 

is.  

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. 

Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.  

• Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten. 

Uitwerking voor de BMS: 

• De reguliere leerplicht is van kracht, leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. 

Kinderen die niet komen, krijgen geen werk voor thuis en worden bij de leerplicht aangemeld. 

• Reguliere ziekmelding: kinderen krijgen geen werk voor thuis. 

• Kinderen die coronaklachten hebben of in een risicogroep vallen. Deze kinderen ontvangen 

werk voor thuis.  

• Als er lesuitval is door ziekte van een leerkracht/een leerkracht met klachten/ een klas die in 

quarantaine moet krijgen de leerlingen net als voorheen instructie op afstand. Daarbij geldt dat 



de leerlingen huiswerkopdrachten krijgen die te maken zijn door de fysieke instructie die 

eraan voorafgegaan is. 

 

Algemene coronamaatregelen 

Wettelijk verplicht  

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en 

andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. 

Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 

graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.  

• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen 

hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (maar: zie ‘cohortering’).  

• Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven 

gelijk.  

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school? 

Het RIVM het thuisblijf- en testbeleid van kinderen van 4-12 jaar per 8 februari aangepast. Zij moeten 

met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af 

en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en 

benauwdheid. 

Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

Kinderen van 4-12 jaar mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de 

voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Het gaat daarbij om: 

● Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

● Hoesten 

● Benauwdheid 

● Verhoging of koorts boven de 38 graden 

● Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis: 

● Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 

● Kinderen die bij iemand in huis wonen 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. 

● Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 

Wanneer mogen kinderen wel naar school? 

● Af en toe hoesten; 

● Bekende chronische luchtwegklachten hebben; 

● Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. 

Deze kinderen mogen wel naar school tenzij de klachten verergeren of nieuwe klachten passend bij 

COVID-19 ontstaan. 

Wanneer kan een kind getest worden? 

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Dit geldt ook 

voor kinderen 4-12 jaar, met uitzondering dat zij ook een dringend testadvies hebben bij 

verkoudheidsklachten. 



Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur 

volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van 

aanhoudende milde klachten). Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang of 

school. 

Aanleiding voor deze aanpassing is de heropening van de kinderopvang en het primair onderwijs per 8 

februari, waarbij de huidige epidemiologische situatie, de onderzoeksresultaten van het grootschalige 

onderzoek in gemeente Lansingerland van de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC en de 

opkomst van nieuwe varianten is meegewogen. 

Op korte termijn zal de poster met de beslisboom worden aangepast en naar u toe worden gestuurd. 

Mochten er verdere aanpassingen worden uitgebracht door de PO-raad dan zullen wij u op de hoogte 

brengen. In onderstaande link van het RIVM is verdere informatie terug te lezen. 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 

 

Uitwerking BMS: 

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd. Denk hierbij aan in ieder klaslokaal:  

o Desinfecterende handgel.  

o Zeeppompje.  

o Papieren handdoekjes.  

o Oppervlaktesprays.  

 

De conciërges zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen.  

De oppervlakken die veel met de handen in contact zijn worden vaker schoongemaakt. Het betreft 

zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, 

deurklinken, toilettenbrillen, tablets en pc-toetsenborden.  

• De conciërges lopen elke 2 uur de toiletten, doortrekknoppen, deurklinken en handgrepen na. 

Ook contactpunten in de teamkamer en bijv. Het kopieerapparaat worden extra 

schoongemaakt. 

• Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd.  

• Leerkrachten hebben oppervlakte spray in de klas om de tafels schoon te maken.  

 

Handen wassen: 

• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school. Dit moet echt 

met water en zeep.  

• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen;  

• Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.  

• Kinderen mogen geen voedsel delen.  

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  

 

Trakteren 

Kinderen mogen trakteren in de klas. Alleen voorverpakte traktaties. Zij mogen iets meenemen voor 

de eigen leerkracht. Ze mogen niet de klassen rond. 

Mondkapjes  

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen


Dringend advies  

• Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. Dit 

kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de jongere leerlingen. Het 

dragen van een mondneusmasker wordt door het OMT niet geadviseerd.  

• Mondneusmaskers kunnen worden overwogen voor leerlingen van groep 7 en 8, 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. 

Uitwerking BMS: 

• Voor alle groepen is een spatscherm besteld die de leerkracht kan gebruiken om op het bureau 

te zetten tussen henzelf en de leerlingen of als ze samen met leerlingen aan de instructietafel 

werken. 

• Voor alle leerkrachten is een face-shield besteld. Het staat hen vrij die te gebruiken tijdens de 

lessen. 

• De kinderen van de groepen 7 en 8 dragen een mondneusmasker bij het halen en wegbrengen 

in de rij en als zij zich door de gangen bewegen (bijv. richting toilet). Ze mogen het mond en 

neusmasker af of ze in de klas zijn. Bij het buitenspelen hoeven zij ook geen mondmasker op. 

• Materialen, zoals jassen en tassen mogen aan de kapstok. De leerkracht zorgt zelf voor een 

ordelijk verloop op de gang. Dus niet de hele groep in één keer naar buiten. Alle kinderen 

leggen hun tussendoortje in de klas waardoor onnodig lopen voorkomen wordt. 

 

Ventilatie  
We gaan uiteraard weer goed ventileren. Het is daarom zeker nu de voorspelling vriesweer is, 

raadzaam om u kinderen dik aan te kleden. Zorg ervoor dat ze laagjes aanhebben en een dik vest of 

een dikke trui extra bij zich hebben. Deze mag ook op school blijven. Een kleedje voor over de benen 

is ook handig. 

 

Reisbewegingen 

Vanuit het servicedocument van ministerie van OCW bij reisbewegingen: 

• Noodzakelijke maatregel: Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- 

en eindtijden.  

• Noodzakelijke maatregel: Leerlingen worden door maximaal 1 volwassene gebracht/gehaald. 

• Noodzakelijke maatregel: Organiseer bij brengen / halen afstand tussen ouders. 

• Dringend advies: Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en 

gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.  

• Om contactmomenten tussen ouders en leerlingen te beperken, wordt dringend geadviseerd 

om, wanneer nodig, het schoolplein in te delen in verschillende ophaal- en brengzones. 

• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te 

dragen. 

• Scholen wordt dringend geadviseerd om ook bij de doorstroom in en rond het gebouw alles te 

doen om contactmomenten te beperken. 

 

Uitwerking voor BMS: 

• Kinderen komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar school. Kinderen worden door één 

ouder/verzorger gehaald en gebracht. Ouders met klachten blijven thuis. Als 1 ouder hun 

kind(eren) (groep 3 t/m 8) toch moeten brengen nemen ze afscheid bij het hek, met 

inachtneming van 1,5 m tussen andere volwassenen. Ze komen niet het schoolplein op. Iedere 



leerling verzamelt in het vak van de eigen groep. Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij 

het halen en brengen ook buiten een mondneusmasker te dragen. 

• Ouders van de kinderen van groep 1/2 mogen hun kinderen afzetten bij het vak op het 

schoolplein en verlaten daarna direct via de looproute het schoolplein. 

• Leerkrachten en ambulante collega’s die pleinbeurt hebben gebruiken tijdens het halen en 

brengen een mondmasker/faceshield. 

• Alle kinderen worden op het grote schoolplein verzameld en teruggebracht. 

 

Brengafspraken 

• KA, groep 3 en groep 4 en groep 7B verzamelen tussen 8.15 en 8.20 op het schoolplein in 

hun vak. Leerkrachten lopen om 8.20 in rijen naar binnen. KA en 3 door de kleuteringang. 

Groep 4 en groep 7b door de hoofdingang. 

• KB, groep 5 en groep 8 verzamelen tussen 8.20 en 8.25 op het schoolplein in hun vak. 

Leerkrachten lopen om 8.25 in rijen naar binnen. KB door de kleuteringang. Groep 5 en groep 

8 door de hoofdingang. 

• KC, groep 6 en groep 7a verzamelen tussen 8.25 en 8.30 op het schoolplein in hun vak. 

Leerkrachten lopen om 8.30 in rijen naar binnen. KC door de kleuteringang. Groep 6 en groep 

7A door de hoofdingang. 

• Zorg dat u op tijd bent! 

 

Haalafspraken 

• Groep KA, 3, 4 en 7B gaan om 14.20u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de 

vakken waar de kinderen worden opgehaald, of gaat van daaruit zelfstandig naar huis. KA en 

3 door de kleuteringang. Groep 4 en groep 7b door de hoofdingang.  

Op woensdag 12.05u. 

• Groep KB, 5, en 8 gaan om 14.25u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de vakken 

waar de kinderen worden opgehaald, of gaat van daaruit zelfstandig naar huis. KB door de 

kleuteringang. Groep 5 en groep 8 door de hoofdingang. 

Op woensdag 12.10u. 

• Groep KC, 6, en 7a gaan om 14.30u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de vakken 

waar de kinderen worden opgehaald, of gaat van daaruit zelfstandig naar huis. KC door de 

kleuteringang. Groep 6 en groep 7A door de hoofdingang. 

Op woensdag 12.15u. 

• Er mag tijdens de inlooptijd voor en na school niet op het schoolplein gespeeld worden. 

 

Eten en drinken 

Wij maken gebruik van het continurooster om de reisbewegingen te beperken. Dat betekent dat alle 

kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zowel een tussendoortje als een lunch moeten 

meenemen. 

Klassen gescheiden houden (of, indien mogelijk, kleinere groepen) 

Wettelijk verplicht 

• Geen aanvullende wettelijke verplichtingen  

 

Noodzakelijke maatregel 

• Het is van groot belang om een accurate registratie bij te houden van klassenindelingen (en, indien 

van toepassing, subgroepen) en presentie.  

 



Dringend advies 

 • Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt:  

• zorg dat leerlingen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen;  

• organiseer buitenspelen alleen met de eigen klas (zonder andere klassen). Dit mag wél met 

de hele klas zonder dat de hele klas als overig nauw contact (categorie 2) wordt beschouwd;  

• Overweeg groepjes van 5 in de klas in middenbouw;  

• Overweeg kleinere groepjes/koppels in bovenbouw (groepen 7 en 8).  

 

Uitwerking BMS 

• Presentie van de leerlingen wordt zoals altijd ‘s morgens door de conciërge opgenomen. De 

leerkrachten houden de absentie nauwkeurig bij in ons administratiesysteem 

• Personeel en leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Tussen leerlingen 

onderling hoeft geen 1,5 meter afstand te zijn. Er is een dringend advies voor cohortering maar 

dit heeft als enige voordeel dat niet de hele klas in quarantaine hoeft in geval van een 

besmetting en het gemakkelijker is voor de GGD. Wij zien hier geen mogelijkheden voor. 

Laat leerlingen zoveel mogelijk aan hun eigen tafel zitten zodat leerlingen zoveel mogelijk 

hun eigen materialen gebruiken. Voor alle leerkrachten hebben wij een gezichtsmasker besteld 

en in elke klas is een kuchscherm aanwezig. Deze kan de leerkracht tussen hem/haar en de 

leerling zetten tijdens een uitleg.  

• Er is een buitenspelrooster opgesteld waardoor de klassen allemaal op aparte pleinen spelen. 

• Er zijn groepjes kinderen die buiten de klas geholpen moeten worden door bijvoorbeeld de RT 

leerkracht. Waar mogelijk laat je deze leerlingen bij elkaar zitten in de klas. Zodat zij 

hetzelfde cohort zijn. Deze RT leerkracht zorgt altijd voor 1,5 m afstand tot de leerlingen. 

Testen /sneltesten 

Wettelijk verplicht  

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD.  

• Alle categorie 1- en 2-contacten 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 (categorie 3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en geen 

quarantaine.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 

na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen 

langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

 

Dringend advies  

• Zie aanbevelingen rondom cohortering, waardoor mogelijk niet de hele klas in quarantaine 

hoeft bij besmetting.  

• Over het testen van onderwijspersoneel is goede afstemming van de school met bestuur, 

(g)mr, gemeente en GGD nodig. 

 

Wat als de klas in quarantaine moet?  

 

Wettelijk verplicht  

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet-en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.  

 

Noodzakelijke maatregel  



• Het is van belang dat de school zich voorbereidt op evt. afwezigheid van leraren en leerlingen 

i.v.m. quarantaines en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van 

verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal. Denk hierbij aan  

o  communicatie naar ouders en leerlingen;  

o onderwijsaanbod en afstandsonderwijs;  

o afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (bijv zelfde gebouw), gemeente.  

 

 Dringend advies  

• Houdt rekening met een opstartstrategie om na een quarantaineperiode het fysiek onderwijs 

weer te starten  

• Onderwijspersoneel zal (op termijn) gebruik maken van (snel)test;  

• Leerlingen druppelen mogelijk weer terug naar school na negatieve testuitslagen vanaf dag 5, 

maar leerlingen kunnen ook langer in quarantaine blijven.  

• Maak afspraken met ouders over toestemming, betrokkenheid en aanwezigheid van de ouders 

bij het testen van hun kind. 

 

Uitwerking BMS: 

Hier gelden in principe de geldende afspraken. Het is voor ons nog niet mogelijk om alle quarantaine 

afspraken en hoe om te gaan met afstandsonderwijs in geval van quarantaine nu aan u voor te leggen 

ook hier komen wij nog op terug. 

• 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/in-thuisquarantainedoor-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  

• Verplicht: Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden 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 (of: categorie 1- en 2-

contacten zoals verwoord in de handreiking bco) 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.  

• 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 nog 5 dagen langer in 

quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

• Het is van belang dat de school zich voorbereid op evt. afwezigheid van leraren en leerlingen 

i.v.m. quarantaines en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van 

verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal.  
Denk hierbij aan • communicatie naar ouders en leerlingen; • onderwijsaanbod en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco


afstandsonderwijs; • afstemming met bestuur, eventueel nabije scholen (bijv. zelfde gebouw), 

gemeente. 

 

BSO (BOOST) 
De BSO mag helaas nog niet open. Wij vangen alleen kinderen met een abonnement op, waarvan de 

ouders een vitaal beroep hebben, op de dagen dat zij normaal ook van de opvang gebruik maken. Dit 

geldt voor zowel de VSO als de NSO. Opgeven hiervoor loopt via 

boostbms@bernadettemariaschool.nl 

Tot slot 
Zoals we in de introductie ook al vertelden is het dit keer echt een behoorlijk stuk strenger. Wij zijn 

blij dat wij open zijn maar ook wij vinden het spannend. Wij hopen dan ook dat u, net als wij, uw 

uiterste best doet om de regels na te leven. Mocht u een keer aangesproken worden dan verwachten 

wij ook van u uw uiterste medewerking. 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 

  

Dionne van der Helm en Marieke Hovenga 


