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Aan: Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek + Venen 

Van: Heb Huibers, voorzitter college van bestuur 

Datum: 4 februari 2021 

Betreft: Basisscholen vanaf 8 februari weer open 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat vanaf aanstaande maandag, 8 februari, de basisscholen en de 

kinderopvang weer open gaan. Wij zijn blij dat we de leerlingen weer op onze scholen mogen verwelkomen en 

dat zij straks hun leeftijdsgenootjes en hun meester en/of juf weer kunnen ontmoeten. 

 

De belangrijkste reden waarom de basisscholen weer open kunnen, is omdat het OMT concludeert dat 

kinderen nog steeds, ook voor wat betreft de Britse variant, weinig bijdragen aan de verspreiding van het virus 

en milde klachten hebben bij een besmetting. Op basis van deze conclusie kan volgens het kabinet het 

basisonderwijs, met aanvullende maatregelen, veilig openen. Daarnaast spelen zorgen over leerachterstanden 

en welzijn van kinderen een belangrijke rol bij dit kabinetsbesluit. 

 

Hieronder leest u wat de -belangrijkste- aanvullende maatregelen zijn, die verplicht dan wel dringend 

geadviseerd worden door het Ministerie van Onderwijs. 

 

Algemene hygiëneregels 

Vanzelfsprekend zal op onze scholen extra aandacht worden besteed aan de algemene hygiëneregels, zoals het 

vaak wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog. Wij vragen u om ook thuis het belang van 

deze regels regelmatig met uw kind te bespreken. 

 

Kinderen die klachten hebben blijven thuis en worden getest 

Kinderen die klachten hebben die passen bij Covid-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, 

koorts en/of benauwdheid, mogen niet naar school komen. Als een kind gedurende een schooldag klachten 

krijgt, dan neemt de school contact op met de ouders/verzorgers en moet het kind direct van school worden 

opgehaald. Deze kinderen laten zich testen bij de GGD. Op het moment van schrijven van deze brief was nog 

niet duidelijk of het beleid rond neusverkoudheid aangescherpt wordt. Indien dat gebeurt, informeren wij u 

hier zo snel mogelijk over. 

 

Kinderen moeten ook thuisblijven als: 

- Zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat 

- Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie 
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- Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft 

en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve 

testuitslag heeft 

- Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 

gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het 

kind daarna weer naar school. 

 

Bij een besmetting gaat de hele klas in quarantaine 

Als een kind of leerkracht positief getest is, gaat de hele klas, inclusief de leerkracht, in quarantaine en kan de 

klas zich op dag 5 laten testen. Tijdens de quarantaine krijgt de klas weer online les. Bij een negatieve test 

kunnen kinderen weer naar school. Kinderen die niet getest worden gaan 10 dagen in quarantaine. Voor de 

leerlingen die niet getest worden en dus langer in quarantaine moeten blijven, zal per school gekeken worden 

naar de mogelijkheid van digitaal onderwijs. Er zal in ieder geval gezorgd worden voor huiswerk zodat ook door 

deze leerlingen het programma zoveel mogelijk gevolgd kan worden. 
 

Omdat de leerkrachten tijd nodig hebben om om te schakelen naar de online lessen, kan het gebeuren dat een 

klas die in quarantaine moet, daardoor een dag geen les krijgt. Als een klas in quarantaine is, is er geen 

noodopvang mogelijk.  

 

Noodopvang op scholen stopt 

Omdat alle kinderen weer naar school gaan, is er vanaf 8 februari geen noodopvang meer op de scholen. 

 

Mondneusmaskers kunnen worden overwogen voor kinderen 

Mondneusmaskers kunnen eventueel door kinderen worden gedragen wanneer zij zich binnen de school 

voortbewegen. In de klas kunnen de maskers af. Het dragen van een mondneusmasker wordt vooral 

geadviseerd voor leerlingen van groep 7 en 8. 

 

Reisbewegingen beperken 

-  Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden. U wordt hierover door de  

   school geïnformeerd. 

- Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. 

- Houdt bij het brengen en halen afstand tussen andere volwassenen. 

- Wij verzoeken u als ouders om bij het brengen/halen ook buiten een mondneusmasker te dragen. 

- Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis. 

 

Klassen gescheiden houden 

Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, proberen de scholen ervoor te zorgen dat 

leerlingen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen en organiseren zij -waar mogelijk- het 

buitenspelen alleen met de eigen klas. 
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Sneltesten voor leerkrachten 

Om besmettingen snel op de sporen wil minister Slob op korte termijn starten met proeven om leerkrachten 

gebruik te laten maken van sneltesten. De verdere uitwerking van dit plan is nog niet bekend. Uiteraard volgen 

we bij Vechtstreek en Venen de protocollen en mogen medewerkers niet naar school komen als zij klachten 

hebben die passen bij Covid-19. Leerkrachten kunnen met prioriteit getest worden bij de GGD. Daarnaast biedt 

Vechtstreek en Venen al geruime tijd de mogelijkheid van een sneltest aan voor haar medewerkers. 

Leerkrachten die negatief getest worden, kunnen hierdoor direct weer voor de klas. Zo willen we voorkomen 

dat klassen kinderen thuis komen te zitten. 

 

BSO blijft nog gesloten 

Groepen kinderen op de BSO zijn niet gelijk aan die op school, waardoor het openen van de BSO tot extra 

contacten en daardoor mogelijk extra besmettingen zou kunnen leiden.De buitenschoolse opvang mag daarom 

nog niet open. Wel bieden de BSO organisaties, net als de afgelopen weken,  noodopvang voor kinderen van 

ouders met een cruciaal beroep die een contract met de BSO hebben. 

 

TSO 

Sommige scholen werken met een tussenschoolse opvang. Ook bij de tussenschoolse opvang komen vaak 

kinderen uit verschillende groepen bij elkaar en dit kan de kans op extra besmettingen verhogen. Daarom 

wordt op de scholen van Vechtstreek en Venen geen TSO met samengestelde groepen georganiseerd. De 

scholen beslissen zelf hoe de TSO op een veilige manier georganiseerd kan worden en zullen u hierover 

informeren. 

 

Zo weinig mogelijk roulatie van medewerkers tussen groepen en scholen 

Vooralsnog laten wij de medewerkers van de invalpool niet rouleren tussen scholen; zij blijven op één school 

gesitueerd. Zo willen we voorkomen dat, mocht een invalpoolmedewerker besmet raken, veel groepen van 

verschillende scholen in quarantaine moeten. De keerzijde is dat er helaas minder flexibiliteit is als het gaat om 

vervanging van zieke leerkrachten. We vragen u om uw begrip hiervoor. Hetzelfde geldt voor vakleerkrachten 

die aan verschillende groepen en/of scholen lesgeven. Dit zal tot een minimum beperkt worden. 

 

Ventilatie 

Op de scholen zal, conform de protocollen, vaak worden geventileerd door de ramen en deuren open te zetten. 

Daardoor kan het fris worden in de klaslokalen. We raden u aan om ervoor te zorgen dat uw kind warm gekleed 

is en/of uw kind bijvoorbeeld een extra trui of jas mee te geven. 

 

Medische mondkapjes beschikbaar voor leerkrachten 

Vechtstreek en Venen stelt medische mondkapjes beschikbaar voor haar medewerkers. Onze leerkrachten 

beslissen zelf of zij hiervan gebruik willen maken. Het is dus mogelijk dat uw kind les krijgt van een meester of 

juf die een mondkapje draagt. 
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Verantwoordelijkheid voor ons allemaal 

De opening van de basisscholen gaat gepaard met een onveranderde verantwoordelijkheid voor ons allemaal. 

Zo blijft het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken, reisbewegingen te beperken  en 

contactmomenten te vermijden. Bijvoorbeeld ook rond de school. Bij de meeste scholen mogen de ouders niet 

op het schoolplein komen. U wordt hierover geïnformeerd door de directeur. Ouders/verzorgers mogen niet in 

de school komen. Wij vragen u tevens om, nadat u uw kind bij school heeft gebracht, direct weer naar huis te 

gaan. 

 

Zoals u in deze brief heeft kunnen lezen gaan de basisscholen weer open, echter met veel aanvullende 

maatregelen. We bevinden ons nog steeds in een pandemie en dat betekent dat omstandigheden en 

maatregelen snel kunnen wijzigen. Uiteraard informeren wij u zo snel mogelijk wanneer er sprake is van 

nieuwe omstandigheden, maar we vragen u er tevens rekening mee te houden dat we niet alles kunnen 

voorzien, zoals bijvoorbeeld een klas die in quarantaine moet. Wij gaan het onderwijs op de scholen met elkaar 

zo veilig en verantwoord mogelijk proberen vorm te geven binnen de huidige omstandigheden. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u hierover contact opnemen met de schooldirecteur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heb Huibers 

voorzitter college van bestuur  
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