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Geachte ouder(s), verzorger(s),  
  
Betreft: aangescherpte coronamaatregelen  
  

Uitgangspunt blijft dat het voor de ontwikkeling van kinderen essentieel is dat zij zo normaal mogelijk naar school 
kunnen. Maar omdat het aantal besmettingen oploopt, heeft het kabinet besloten tot extra maatregelen in 
navolging van het OMT-advies. 
Deze maatregelen zijn gisteren, dinsdag 23 november, bekend gemaakt. Hierbij wordt u geïnformeerd over de 
uitwerking van deze basismaatregelen die voor de komende periode op school zullen gelden:   

• We geven onderwijs op school zolang het medisch en organisatorisch verantwoord en mogelijk is. Bij uitval 
van leraren wordt er overgestapt op online onderwijs als de gezondheid van de betrokken leerkracht dat 
toelaat. Wanneer er niet voldoende bezetting is om op school óf online les te geven, moeten er klassen 
thuisblijven. We proberen dit te verdelen over de verschillende groepen, voor zover dat in de betreffende 
situatie mogelijk is.   

• Leerlingen die thuis in quarantaine zijn maken het thuiswerk van de dag m.b.v. de aangeleverde instructies 
van de leerkracht. Ouders geven door aan wie het werkmateriaal voor thuiswerk meegegeven kan worden.  

• We blijven ventileren en geven les met ramen en deuren open. Geeft u uw kind een warme trui of vest 
mee.   

• Teamvergaderingen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.   
• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  Gesprekken met de leraar 

vinden telefonisch plaats. 

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.   
• Observaties door ambulant begeleiders en andere inzet van externen kunnen helaas op school voorlopig 

niet doorgaan.  
• Sinterklaas wordt gevierd met een interne Sint en Piet.   
• De Kerstviering: de geplande musical, het concert door het schoolkoor en het kraampje met warme 

chocomel kunnen niet doorgaan. We hebben besloten dit alles uit te stellen tot na de winter, wanneer er 
geen beperkingen meer gelden. Dan zal een viering worden georganiseerd waarin de musical en het 
concert een plek krijgen en er weer publiek bij de optredens kan zijn.    

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag is 
ontvangen. Uitgezonderd zijn jonge kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat 
kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, 
hoesten en koorts.     

• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan alle huisgenoten 
in quarantaine.  U geeft dit door aan de administratie van de school.   

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met een vriendelijke groet, 

C. van den Boogaart, directeur.  



 

 
 


