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Schoolopening 8 februari 20021 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

 

Langs deze weg informeer ik u over de opening van de school op maandag 8 februari aanstaande.  

 

Hoewel er over de opening van de scholen veel te doen is geweest, zijn wij heel erg blij dat we de 

kinderen aanstaande maandag weer op school kunnen ontvangen. Ondanks de berichten over de 

besmettelijkheid van de Engelse variant en de wisselende berichten in de media over de rol die 

kinderen kunnen spelen in de verspreiding van het virus, kijken wij uit naar de komst van uw kind.   

Tot gisteravond is er gewerkt aan richtlijnen vanuit het OMT en het RIVM, waarna eerder gegeven 

adviezen van de PO-Raad werden aangepast.  

Eerder deze week heb ik uitgebreid overleg gevoerd met de andere bestuurders van de Wassenaarse 

scholen. In dit overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij denken dat de scholen maandag op 

een verantwoorde manier open kunnen gaan.  

 

Heel specifiek vraag ik uw aandacht en begrip voor het thuishouden van uw kind(eren), ongeacht de 

leeftijd, met (luchtweg) klachten zoals verderop in deze nieuwsbrief staat beschreven.  

Het thuishouden van kinderen is misschien lastig omdat kinderen vaak weinig klachtenbij een COVID-

19 besmetting lijken te hebben. Ondanks de beperkte klachten kunnen kinderen wel besmettelijk 

zijn. Juist daarom is het van het grootste belang dat we ons allemaal aan ‘het thuishouden bij 

klachten’ houden. Hiermee willen wij het risico zo klein mogelijk maken dat de medewerkers van de 

school met welk virus dan ook in aanraking komen. Immers: medewerkers met luchtwegklachten 

moeten worden getest en kunnen daardoor niet naar school toe komen. Dit kan lesuitval tot gevolg 

hebben.   

 

Een ander punt dat aandacht vraagt is de beschikbaarheid en inzetbaarheid van mijn collega’s. Het 

kan zijn dat een collega zich moet laten testen. In ons testbeleid op school werken wwij samen met 

de GGD en met commerciële testbureaus.  Toch hebben ook wij te maken met de situatie dat er nog 

geen / zeer beperkt sneltesten voor onderwijspersoneel beschikbaar zijn. Omdat er nog maar weinig 

invalleerkrachten beschikbaar, zijn kan het voorkomen dat er op bepaalde dagen geen bemensing 

meer is voor een groep. In dat geval zal ik een klas naar huis moeten sturen. Vanzelfsprekend doen 

wij ons uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen. 

  

Het veilig openen van de school vraagt wel om een aantal aanvullende maatregelen. Deze heb ik in 

deze nieuwsbrief in verband met de leesbaarheid puntsgewijs uiteen gezet. 

 

Hartelijke groet en blijf gezond! 

Bob van den Steenhoven 
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Basisregels:  

− Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 

− Het personeel in de school houdt indien mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen; 

− De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen mondmaskers in de school. Deze kunnen ze 

afzetten als ze in de klas zijn. Deze mondmaskers nemen de kinderen zelf mee van huis; 

− Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies kunnen nog niet doorgaan; 

− Traktaties (ook eigen gemaakt) zijn toegestaan. Kinderen kunnen helaas niet de klassen rond 

gaan; 

− Alle kinderen moeten in principe naar school, de leerplichtwet is van kracht. 

 

 

Algemene hygiëne maatregelen:   

In alle groepen staat handgel, een zeeppompje, papieren handdoekjes en oppervlaktesprays om 

de tafels school te maken. Het is belangrijk dat  we allemaal onze handen wassen met water en 

zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden. We maken gebruik van papieren 

handdoekjes. We hoesten/niezen in de elleboog. De leerkrachten zijn hier alert op. 

 

Naar school komen van leerlingen met klachten 

Het advies rondom kinderen met loopneuzen en snottebellen is gisteravond weer door 

het OMT aangepast.  Omdat deze regels nog in de protocollen moeten worden verwerkt, 

geef ik hierbij een korte beschrijving van de teksten die ik heb kunnen achterhalen. Het 

kan zijn dat deze tekst nog moet worden aangepast, omdat de officiële tekst nog niet 

beschikbaar is. Voor nu wil ik duidelijkheid geven waar dat kan. 

 

De richtlijnen vanuit het RIVM zijn als volgt.  

− Een leerling op de basisschool, ongeacht de leeftijd,  met een of meer van de volgende 

(luchtweg) klachten blijft thuis bij: 

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); 

• Hoesten; 

• Benauwdheid; 

• Verhoging of koorts; 

• Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping). 

− Een leerling mag weer naar school als de corona test een negatieve uitslag heeft; 

− Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden naast milde verkoudheidsklachten ook 

koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Milde klachten zijn: verkoudheidsklachten, lichte 

hoest of verhoging; 
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− Conform richtlijn RIVM: Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt 

(verhoging, koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of plotseling verlies van reuk of 

smaak (zonder neusverstopping) moet de leerling direct worden opgehaald en wordt 

geadviseerd om de leerling te laten testen. Ouders/verzorgers worden hierover 

geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen op dezelfde school worden hierover 

geïnformeerd en moeten naar huis als de betreffende leerling last heeft van koorts en/of 

benauwdheid. Ook hier wordt geadviseerd om de kinderen te laten testen indien zij klachten 

vertonen; 

− Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 

Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig 

thuisblijven van de leerling treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in 

werking; 

− Leerlingen met gezinsleden uit een risicogroep gaan naar school. Leerlingen met gezinsleden 

uit een risicogroep hebben de keuze van dit uitgangspunt af te wijken. Dit is de beslissing van 

ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Bij langdurig thuisblijven van de leerling 

treden de reguliere processen rondom passend onderwijs in werking; 

− Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD-afdeling 

infectieziektebestrijding. Er is een nationaal testbeleid hetgeen geldt voor COVID-19, waarin 

is bepaald dat de schoolleider één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 meldt bij 

de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd; 

− In het geval een persoon in contact is gekomen met iemand met COVID-19, gaat diegene in 

quarantaine. Sinds 1 december jl. kan diegene die geen klachten heeft, zich laten testen 

tijdens de quarantaineperiode. Dit is mogelijk vanaf de 5de dag nadat die persoon in contact 

is gekomen met een besmet persoon; 

− Iedereen met aan COVID-19 gerelateerde klachten wordt dringend verzocht zich laten testen. 

Zie m.b.t. de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-COVID-

19/testen  

 

Een positieve testuitslag van een kind, en dan….. 

− 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.  

− 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. 

− 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. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
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Thuisquarantaine na besmetting op school 

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

GGD. Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon 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; 

− Als de school om organisatorische redenen niet open kan, is de school verantwoordelijk voor 

noodopvang. 

 

 

Binnenkomst school 

Om te voorkomen dat veel leerlingen (en ouders) door elkaar heen lopen op een relatief klein 

schoolplein hebben wij hier met elkaar afspraken over gemaakt. Daarom vragen we ouder(s) om 

niet het schoolplein op te komen, tenzij het echt niet anders kan. Dit om voldoende afstand van 

elkaar te kunnen houden. Verder is het belangrijk dat iedereen rondom de school een mondkapje 

draagt.  

 

Algemeen hebben we het volgende afgesproken: 

− Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school; 

− Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald en gebracht; 

− We maken van dezelfde in- en uitgangen gebruik als voor de lockdown; 

− De groepen 3 tot en met 8 komen via verschillende ingangen gespreid binnen tussen 

08.15 en 08.30 uur; 

− De groepen 1 en 2 komen binnen tussen 08.30 – 08.35 uur;  

 

Uitgangspunt bij het brengen en halen van de leerlingen is het aantal verkeersbewegingen 

rondom de school zoveel als mogelijk te beperken. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat een gezin 

een kind heeft in de onderbouw en een kind in de midden- en bovenbouw. In een dergelijke 

situatie hebben we te maken met verschillende eindtijden. Omdat we ons ervan bewust zijn dat 

een verhoging van het aantal verkeersbewegingen kan bijdragen aan de verspreiding van het 

virus, is het voor deze kinderen toegestaan om de eindtijd van de onderbouw te volgen. Zij zijn 

dus gelijktijdig klaar met hun broertje / zusje uit de onderbouw. Let op: dit mag, het hoeft niet. 

 

Contact met ouder(s), verzorger(s) 

Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ verzorger(s). Oudergesprekken 

vinden digitaal plaats.  
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(Nood)opvang naschoolse opvang (NSO) 

De naschoolse opvang is ook na 8 februari gesloten. De noodopvang in de naschoolse opvang voor 

kinderen van ouders in vitale beroepen gaat echter wel door.  Ouders hebben hier zelf contact over 

met de NSO. 

 

 

Gymlessen 

Meester Remco is een van de leerkrachten met veel wisselende groepen. Het RIVM heeft in haar 

richtlijnen aangegeven dat het noodzakelijk is om het aantal contact momenten tussen mensen te 

beperken. Dit heeft tot gevolg dat de gymlessen de komende weken niet doorgaan.   
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