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Agenda 
vr 4 februari : rapport groepen 8 
ma 7 t/m vr 11 februari : eindadviesgesprekken groepen 8  
wo 16 februari : schoonmaakmiddag groepen 1 en 2, 13.00-15.00 uur 
do 17 en vr 18 februari : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 21 t/m vr 25 februari  : krokusvakantie 
ma 28 februari en di 1 maart : studiedagen, alle leerlingen zijn vrij 
ma 28 februari : intekenen voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 28 februari : intekenen rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 4 maart : rapport groepen 2 t/m 7 
ma 7 t/m vr 18 maart : voortgangsgesprekken groepen 1 
ma 7 t/m vr 18 maart : rapportgesprekken groepen 2 t/m 7 
vr 15 t/m ma 18 april : paasvakantie 
wo 20 t/m vr 22 april : eindtoets groepen 8 
ma 25 april t/m vr 6 mei : meivakantie 

 
 

Aanpassing coronamaatregelen voor het onderwijs  
Gisteravond, 25 januari, was er een coronapersconferentie, waarin bekend werd gemaakt dat de 
overheid meer ruimte geeft met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook voor het onderwijs zijn 
er aanpassingen. Deze aanpassingen hebben te maken met de quarantainemaatregelen, de duur 
en voor wie het van toepassing is.  
 
Voor het basisonderwijs gelden vanaf nu de volgende regels 

• Kinderen tot 18 jaar die in aanraking zijn geweest met iemand die corona heeft, hoeven niet 
in quarantaine. Zij kunnen gewoon naar school. Dit betekent dat wij geen groepen meer naar 
huis sturen bij oplopende besmettingen. Wel houdt de school nog bij meerdere besmettingen 
contact met de GGD over het besmettingsverloop in de school.  

• Leerlingen die nu in quarantaine zitten, maar nog steeds negatief getest worden, kunnen 
naar school.  

• Leerlingen met klachten doen een zelftest of laten zich testen bij de GGD. 

• Informatie van de rijksoverheid vindt u hier.  

• De basisregels blijven ongewijzigd: 
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Zelftesten en mondkapjes 

• Sinds december zijn er voor de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 zelftesten. Hen 
wordt geadviseerd om twee keer per week een zelftest af te nemen.  

• Ook is er het advies dat de leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 een mondkap dragen 
tijdens het lopen door de gangen.  

 
Getest met klachten 
De volgende regels gelden voor u of uw kind(eren): 

• Bent u getest met klachten dan duurt de isolatie maximaal 14 dagen, geteld vanaf de datum 
dat u klachten kreeg.  

• U mag eerder uit isolatie als u 24 uur geen klachten meer heeft die passen bij corona én het 
minimaal 7 dagen geleden is dat u klachten kreeg.  

• Heeft u een verminderde afweer door ziekte of medicijnen, dan blijft u altijd 14 dagen in 
isolatie. U telt deze 14 dagen vanaf het begin van uw klachten.  

 
Getest zonder klachten  
De volgende regels gelden voor u of uw kind(eren): 

• Het kan zijn dat u géén klachten had toen u getest werd en ook geen klachten heeft 
gekregen. Dan duurt de isolatie 7 dagen, geteld vanaf de datum dat u werd getest.  

• Krijgt u tijdens de isolatie toch klachten die horen bij corona, dan gelden de regels zoals die 
staan bij getest met klachten. U gaat dan een nieuwe isolatieperiode in en telt het aantal 
dagen vanaf de datum dat u klachten kreeg.  

 
Vervanging van leerkrachten 
Ondanks deze versoepelingen, zien we op dit moment een knelpunt in de voortgang van het 
onderwijs. Het personeel valt namelijk niet binnen de nieuwe maatregelen van quarantaine voor 
leerlingen en dat zorgt nu dagelijks voor een behoorlijke uitdaging. Door veel gebruik te maken van 
onze ambulante collega's, onze vakspecialisten, LIO-ers en parttimers is het vaak gelukt de 
vervanging te regelen. Maar deze week, met meer dan tien collega’s thuis, is de rek eruit. Dit 
betekent dat wij op dit moment nog steeds niet kunnen garanderen dat dezelfde leerkracht voor de 
groep staat of dat we onderwijs kunnen geven zoals we dit gewend zijn. Hopelijk zijn de meeste 
collega's snel weer op de been en op school.  


