
 

Kwaliteitskaart Maatregelen vanaf 29 november 2021 

 

 

Kaart:    Leraren en schoolleiding 

Verantwoordelijke:  MT 

 

Doel  
Het uitgangspunt is dat leerlingen die naar school kunnen gaan, op school het onderwijs volgen. Het 

onderwijs is daarbij georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM en de 

Rijksoverheid. Op school kunnen leerlingen sociale contacten met hun leerkrachten en medeleerlingen 

aangaan en onderhouden. Voor het leerproces en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

leerlingen is dit van belang. 

De maatregelen gelden voor een periode van tenminste 3 weken. 
 

Basisregels  

De basismaatregelen blijven gelden voor iedereen:  

 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van 

klachten gedurende de dag en laat je testen. Kinderen onder de 12 jaar met 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkouden, niezen, keelpijn), mogen  NIET naar 

school. Zie hiervoor ook de beslisboom op de website (direct hieronder te vinden).   

 Iedereen moet thuisblijven als 1 persoon van een huishouden positief wordt getest op corona, 

ook gevaccineerde personen en kinderen. Kinderen mogen pas testen op dag 5 van de 

quarantaine en na een negatieve testuitslag (GGD) op school komen. Dit geldt alleen als de 

besmette persoon in isolatie is gegaan. Vraagt u dit advies ook nog even na bij de GGD.  

 Als één kind positief is getest op corona, hoeft de rest van de groep niet in quarantaine en 

hoeven ze niet te testen. Tenzij een ander kind uit de klas (milde) klachten heeft. Als er 

meerdere besmettingen in een groep zijn kan de GGD besluiten om een groep in quarantaine 

te plaatsen.   

 Alle medewerkers doen dagelijks voor aanvang een gezondheidscheck. Als zij één van de 

vragen met ‘ja’ beantwoorden, moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Wij 

maken via de Laurentius Stichting gebruik van de snelteststraat om zo min mogelijk lesuitval 

te hebben.   

 Iedereen wast regelmatig de handen. In ieder geval bij aankomst op school, na het 

binnenkomen van buitenspelen, voor het eten en na toiletbezoek. Hoesten en niezen moet in 

de elleboog.   

 De deurklinken worden om de 2 uur schoongemaakt door de conciërge.   

 

Zelftesten 

Er is een dringend advies aan al het onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van de 

basisschool (groep 6 t/m 8) om twee keer per week een zelftest te doen. Dit geldt zowel 

voor personeelsleden en leerlingen die immuun of niet immuun zijn. Wij zullen hiervoor vanuit het 

ministerie zelftesten aangeleverd krijgen. U hoeft deze dus niet zelf aan te schaffen. 

Wij gaan GEEN leerlingen op school testen. U krijgt de testen mee naar huis en kunt hier zelf uw 

keuze in maken. 

Quarantaine  

In de volgende situaties moet u thuisblijven:  

 Bij klachten die passen bij corona.   

 Als je positief bent getest op corona bij de GGD.  

 Als je een positieve zelftest hebt gehad en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de 

GGD.   

 Als iemand in je huishouden positief is getest op corona.  



 Als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest op corona.  

 Klasgenoten mogen naar school komen. Kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privé 

sfeer (bijvoorbeeld als zij met een positief geteste leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd) 

moeten bij de GGD advies vragen.   

 Als je van de GGD quarantaine advies hebt gekregen.   

 Als je terugkomt uit een hoog risicogebied; zie https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl   

 Als je een melding hebt gehad via de CoronaMelder App.   

  

In geval van besmetting van uw kind vragen wij aan u:  

 De ouders/verzorgers melden de leerling ziek. Daarbij wordt geadviseerd te melden dat de 

leerling besmet is met corona. De ouders zijn hiertoe niet wettelijk verplicht, maar met de 

melding kan verdere verspreiding van het virus zo snel mogelijk worden gestopt. Graag horen 

wij bij deze melding of wij de naam van de leerling mogen noemen of dat u wilt dat dit 

anoniem blijft. 

 De besmette leerling mag weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 

7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. De leerling hoeft geen negatieve 

coronatest te overleggen om weer naar school te komen.   

Als de besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen 

minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven, voor immune personen is dit 

72 uur.   

 

Schooltijden  

We houden de schooltijden zoveel mogelijk zoals ze zijn. Dat betekent dat wij ook de pauze gewoon 

aanhouden zoals ze zijn. We hebben hier na de vorige corona lockdown al aanpassingen in gemaakt 

dus we spelen sowieso niet met alle groepen buiten.  

Wij hebben hier wel uw medewerking nodig!!!  

 Wilt u zich aan de 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen? 

 Wilt u uw kind zoveel mogelijk alleen naar school laten komen, is dit niet mogelijk dan 

maximaal 1 ouder het kind naar school brengen? 

 Wilt u de looproute zoals hieronder aangegeven hanteren?  

Als u zich hieraan houdt, kunnen wij alle kinderen de “normale” schooltijden laten volgen. Anders 

zullen wij hier nog een aanpassing in moeten doen.  

Ouders/externen in de school   

Ouders en/of verzorgers komen NIET in de school. Tenzij u een uitnodiging van school heeft 

ontvangen voor een gesprek. In dat geval vragen wij u een mondkapje te dragen. Dat betekent dat wij 

helaas ook geen gebruik kunnen maken van hulpouders. Externen zoals de vrijwilligers voor de 

overblijf mogen wel in de school met mondkapje omdat wij anders de overblijf niet kunnen 

organiseren. Sinterklaas is ook welkom! Externen zoals de RT juffen en de dyslexiejuf mogen ook in 

de school komen, zij gebruiken het spatscherm tussen de leerlingen en henzelf. 

 

Looproutes en mondkapjes 

 Alle volwassenen en kinderen van groep 6 t/m 8 dragen op de gangen een mondkapje. Dit is 

geen dringend advies maar een verplichte coronamaatregel. In de klas mag het mondkapje af. 

Alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen een wasbaar kindermondkapje van school 

aangeboden. Uiteraard mogen eigen mondkapjes ook gebruikt worden. 

 I.v.m. de inloop worden de groepen 6 t/m 8 om 8.20u verzameld op het grote plein door de 

leerkrachten. Als een leerling later is mag de leerling zelf naar binnen komen. 

 Kleuters en groep 3 mogen zelfstandig (zoals ze al gewend zijn) naar binnen komen via de 

kleuteringang.  

Ouders van groep 3 mogen niet op het kleine plein komen. Zij mogen hun kind ophalen op 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/


het grote plein bij de Gaudibank. De kinderen mogen alleen door het hek van het kleine plein 

naar de klas. 

 Ouders van kleutergroep C mogen hun kind op het grote plein ophalen bij de arena. 

 Groep 4-5-6 gebruiken de nooduitgang bij groep 4 als in-en uitgang. Dit om het gedrang bij de 

hoofdingang te verkleinen.  

 Groep 7 en 8 gebruiken de hoofdingang als in-en uitgang. 

 Alle ouders gebruiken de hoofdingang Aan ’t Verlaat als de INGANG  

 Alle ouders gebruiken het zijhek aan de van Mierenveldlaan als UITGANG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dat betekent soms een beetje omlopen maar wel een zo’n veilig mogelijke looproute voor 

iedereen (hierdoor hoeven wij ook geen gescheiden haal-en brengtijden toe te passen). 

 

 

In quarantaine en thuisonderwijs  

Als u met uw gezin in quarantaine moet en uw kind is niet ziek, verzorgen wij thuisonderwijs. Wij 

verzorgen ook thuisonderwijs aan kinderen die thuis moeten blijven met verkoudheidsklachten. Dit 

bestaat uit het online volgen van de les in de klas en/of digitale opdrachten. In lagere groepen wordt er 

gekeken of er schriften thuis gebracht kunnen worden om de lessen te kunnen volgen. Aan kleuters 

geven wij geen online onderwijs. Wel worden zij regelmatig ingebeld om bijvoorbeeld het eet en 

drinkmoment te delen. Wij hebben een dag nodig om alles georganiseerd te krijgen.   
 



Ventilatie   

We hebben een WTW installatie die zorgt voor gezuiverde lucht in de klassen. Daarnaast 

ventileren we goed. Dat betekent dat wij ook regelmatig de ramen even open zetten, vooral als de klas 

aan het buitenspelen is. Dan kan het even wat frisser zijn als ze de klas weer inkomen dus zorg ervoor 

dat uw kind in de winter ook een trui of vest bij zich heeft om eventueel aan te trekken.  

  

Trakteren  

Kinderen mogen trakteren in de klas. Er zijn geen voorschriften over de traktaties. Zij mogen iets 

meenemen voor de eigen leerkracht of in de teamkamer. Ze mogen niet de klassen rond. 

  

Gym  

Bewegingsonderwijs in het primair onderwijs mag binnen en buiten gegeven worden. Er mag aan een 

hele klas gymles gegeven worden.   

 

Op de gang werken 

Kinderen werken individueel niet op de gangen. Alleen met externe hulp mogen kinderen op de gang 

werken, denk aan de leesondersteuning etc. 
 

Sinterklaas  

Wij laten de sinterklaasviering (zo lang dit mag) gewoon doorgaan. Het Sinterklaasfeest is echter 

zonder externen. Daarom verzoeken wij alle ouders om na het op school brengen van uw kind(eren) 

gelijk naar huis te gaan en niet op het schoolplein te wachten voor de aankomst. De leerkrachten 

zullen foto’s met u delen over de aankomst en de viering van Sinterklaas.  

  

Kerstdiner  

Wij vieren (zo lang dit mag) het kerstdiner. De kleuters nemen hun eigen bordje met eten mee. Bij de 

groepen 3 t/m 8 mag er zoals vanouds voor een aantal klasgenoten iets lekkers gemaakt worden. Wilt 

u dit wel goed verpakken en zorgen voor een opscheplepel/opschepknijper of iets dergelijks? Het eten 

mag meegegeven worden aan uw kind of u geeft het zelf aan via het raam van de groep. Wij 

verzoeken u om als uw kind binnen is, zo snel mogelijk het schoolplein te verlaten. Het kerstfeest is 

namelijk ook zonder externen.  

Aan het einde van het kerstdiner gaan alle groepen gespreid met de leerkracht naar buiten. Daar kunt u 

op een afgesproken plek uw kind ophalen (zie hieronder). Wij vragen u om goed op de 1,5 meter te 

letten. De kinderen blijven bij de leerkracht tot de leerkracht een ouder heeft gezien.   

De ouderraad verzorgt dit jaar geen drankje en vuur. Wij verzoeken u om het schoolplein direct weer 

te verlaten na het ophalen van uw kind(eren).   

 

Kleutergroep A + B + C verzamelen voor hun eigen lokaal. Zij worden om 18.50u opgehaald. 

Groep 3 verzamelt bij de Gaudibank en wordt om 18.50u opgehaald. 

Groep 4 verzamelt in de arena en wordt om 18.50 u opgehaald. 

Groep 5 verzamelt bij de tafeltennistafel en wordt om 19.00u opgehaald. 

Groep 6 verzamelt in de arena en wordt om 19.00u opgehaald. 

Groep 7 verzamelt bij de Gaudibank en wordt om 19.00u opgehaald. 

Groep 8A verzamelt bij het ontdekpad en wordt om 19.00u opgehaald. 

Groep 8B verzamelt bij het NSO lokaal en wordt om 19.00u opgehaald. 

 

Kerstviering  

Wij organiseren geen gezamenlijke advent-en kerstviering dit schooljaar. De advent vieringen worden 

in de groepen gehouden. We hebben met een delegatie kinderen gesproken over wat we als opdrachten 

kunnen organiseren om de ander te verrassen. De kinderen kwamen met hele goede ideeën.  

 De eerste week blijven we in de klas. Kinderen trekken een lootje en bedenken een 

compliment voor diegene. Bij de kleuters mogen ze dit vertellen/tekenen. In de hogere 

groepen schrijven ze dit op en hangen het in de kerstboom. 

 De tweede week maken wij een kerstkaart met de hele school. Iedereen krijgt een stukje en 

samen worden wij één verrassend geheel. 



 De derde week zijn de ouders aan de beurt. De kinderen zullen hun kerstwensen op het 

schoolplein schrijven zodat alle ouders verrast worden. 

 De vierde week zijn de ouderen in de Bieslandhof aan de beurt, wij zullen allemaal mooie 

kerstkaarten maken voor de ouderen die in deze Coronaperiode een eenzame tijd hebben.  

Alle groepen bereiden digitaal ook een stuk van het prentenboek ‘Nina heeft de hoofdrol’ voor, deze 

wordt getoond op de vrijdag voor de vakantie.   

 

 

 


