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Naar aanleiding van een aanpassing op 11 januari 2022 in het protocol basisonderwijs en speciaal 
(basis) onderwijs hebben wij de nieuwe richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid voor u op een 
rijtje gezet. We hebben de aanpassingen verwerkt in onderstaand plan en de MR heeft hiermee 
ingestemd. 
 
De school specifieke aanpassingen: 

• Zelftests voor groep 6 t/m 8 worden vanaf heden op vrijdag meegegeven. 

• Het is gewenst dat kinderen van groep 6 t/m 8 zich thuis testen met een zelftest voor 
maandagmorgen 8.30 uur en voor donderdagmorgen 8.30 uur. 

• Als er een aanpassing is vanuit de overheid communiceren wij dit met ouders/verzorgers via 
ons ‘plan van aanpak’ (dit plan). 

• Als er een besmetting is in de klas van uw kind, dan wordt dit z.s.m. gecommuniceerd door 
school met de daarbij horende richtlijnen. 

 
Hierbij de aanpassingen vanuit de overheid per 11 januari 2022 op een rij: 

• Het onderscheid in immuun en niet-immuun is vervallen.  

• Geen quarantainemaatregelen bij 1 of 2 besmettingen in de klas; wel 
quarantainemaatregelen bij 3 of meer besmettingen in een klas binnen 7 dagen.  

• Bij een asymptomatische besmetting (zonder klachten) is de quarantaineperiode verlengd 
van 72 uur/5 dagen naar 7 dagen.  

• Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien klachtenvrij. Zij 
laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten 
volstaat een zelftest, bij zwaardere klachten moet de test afgenomen worden door de GGD. 
Bij 3 of meer gevallen binnen 7 dagen in dezelfde klas, is er sprake van een uitbraak en dient 
het advies van de GGD te worden gevolgd. 

 
Algemeen: 

• Er wordt zoveel mogelijk fysiek onderwijs gegeven. 

• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan en dan alleen op 
afspraak.  

• Gesprekken met ouders zullen zoveel mogelijk online plaatsvinden, evenals geplande 
studiedagen e.d. 

• We houden ons aan de geldende hygiëne- en afstandsmaatregelen. Leerlingen hoeven geen 
1,5 meter afstand van elkaar en van medewerkers te houden.  

• We vragen u om bij het brengen en halen van kinderen de afstandsmaatregelen (1,5 meter) 
in acht te nemen. 

• Het groepsdoorbrekend werken wordt tijdelijk stil gezet, alle leerlingen werken in eigen 
groep. 

 
Pauzes: 

• Groep 1/2 speelt buiten de reguliere pauzes buiten. 

• Groep 3 t/m 8 speelt tegelijkertijd buiten. 



Mondkapjes:  

• Vanuit de overheid wordt het advies gegeven om leerlingen in groep 6-7 en 8 een mondkapje 
te laten dragen. Leerlingen mogen dit gebruiken wanneer zij zich bewegen door de school, 
indien zij of ouders dit zelf wensen.  

• Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen in de klas. De non-verbale 
communicatie die door de mondkapjes verloren gaat vinden wij erg waardevol. 

• Bij het bewegen door de school is er ook voor de personeelsleden een dringend advies vanuit 
de overheid om een mondkapje te dragen.  

 
Zelftesten:  

• Het advies is om 2x per week een zelftest uit te voeren. Dit geldt ook voor alle 
personeelsleden. Voor alle duidelijkheid, wij voeren absoluut geen test uit bij kinderen op 
school! Dat is een handeling voor thuis. 

• Via de school worden er wekelijks 2 zelftesten beschikbaar gesteld voor de leerlingen van 
groep 6 t/m 8. De tests worden op vrijdag meegegeven. Het is gewenst dat kinderen van 
groep 6 t/m 8 zich thuis testen met een zelftest voor maandagmorgen 8.30 uur en voor 
donderdagmorgen 8.30 uur. Indien een positieve test kan de desbetreffende ouder dit 
melden bij de leerkracht. School kan dan tijdig ingrijpen op de situatie.  

• Wel of niet naar school? Gebruik hiervoor de laatste uitgegeven beslisboom. Deze is ook te 
vinden op https://www.boink.info/beslisboom   

• De school zal een leerling, die meerdere dagen thuis moet blijven, betrekken bij het 
onderwijs door schoolwerk te verstrekken. Ons streven is om iedereen na 1 dag quarantaine 
van thuiswerk te voorzien. 

 
Externen: 

• Op dit moment worden alleen externen in school gelaten die bijdragen aan het primaire 
proces van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. Lessen zoals HVO/GVO, 
bezoek aan de Dorpsböke, muziek en bewegingsonderwijs zullen voor alsnog doorgaan.  

• Wel hanteren we hierbij dat er maximaal 2 volwassenen aanwezig zijn in een lokaal. 
Wanneer er door een bezoek van externen teveel mensen aanwezig zijn in het lokaal zal de 
leerkracht op dat moment buiten de klas zijn. 
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