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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

  

Betreft: aangescherpte maatregelen 

  

De basisscholen blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan er aanvullende 
maatregelen gelden in het onderwijs. Die maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen en verdere 
verspreiding te voorkomen. Hierbij de maatregelen die op school gelden vanaf maandag 29 november aanstaande: 

-         Het zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook leerlingen met milde neusverkoudheid moeten 
thuisblijven en zich laten testen bij de GGD-teststraat. 

-         Leerlingen van groep 6, 7 en 8 gaan mondkapjes in de gang dragen, net als het onderwijspersoneel. 

-         Daarnaast gelden in de scholen nog steeds de basismaatregelen. Dat betekent: volwassenen houden onderling 1,5 
meter afstand, ouders blijven buiten de school en overleggen zijn online. 

-         Het zelftest-advies wordt aangescherpt. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle leraren geldt: twee keer 
per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaan de leerling of leraar en de rest van het 
gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar 
school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. 

-         Leraren en leerlingen ontvangen de zelftesten zo snel mogelijk via de school, maar dit zal tijd kosten (alleen al in het 
primair onderwijs gaat om zo’n 1,2 miljoen zelftesten per week extra voor de leerlingen). Wij worden naar 
verwachting volgende week verder geïnformeerd over het proces, vervolgens zullen wij u daar verder over inlichten. 

-         Het kan nog steeds voorkomen dat scholen tijdelijk dichtgaan als de lokale GGD dat adviseert. Ook kan de school 
klassen thuis laten blijven als het fysieke onderwijs niet georganiseerd kan worden omdat meerdere leraren ziek zijn 
of in quarantaine moeten. Wanneer de gezondheidstoestand van de leraar het toelaat, wordt er overgeschakeld op 
thuisonderwijs. 

  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

Met een vriendelijke groet, 

  

C. van den Boogaart, directeur 

 

  

 
 

 


