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Minister Kuijpers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kondigde tijdens zijn persconferentie van
afgelopen dinsdag vergaande versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Ook voor het onderwijs
zijn er veel versoepelingen! Deze zijn afgelopen vrijdag opgenomen in een nieuw Protocol
Basisonderwijs. De basismaatregelen blijven, net als het advies om regelmatig een zelftest te doen.
Onderstaand een en ander concreet op een rij.

Versoepelingen met ingang van vandaag
● Einde cohortering

Het dringend advies om de leerlingen te cohorteren. d.w.z. alles per groep te laten doen, is
vervallen. De kinderen pauzeren daarom vanaf vandaag weer door elkaar. Ook tijdens het
overblijven spelen ze weer gemengd buiten. Verder hebben de kinderen van de groepen 3 tot en
met 8 vanaf vandaag weer een meidenwc-blok en een jongenswc-blok in plaats van één toilet per
groep. Ook de carnavalsviering van aanstaande donderdag is groepsoverstijgend.
Na de voorjaarsvakantie starten we ook weer met andere groepsoverstijgende (leer)activiteiten,
zoals tutorlezen e.d..

● Kortere isolatieperiode
Degenen die positief testen op COVID-19 hoeven nog maar vijf dagen in isolatie in plaats van
zeven. Een positief getest iemand moet wel nog steeds 24 uur klachtenvrij zijn voor hij of zij uit
isolatie mag. Hierdoor kan het zijn dat iemand toch langer dan vijf dagen in isolatie moet (net
zoals iemand voorheen soms langer dan zeven dagen in isolatie zat).

● Hulpouders weer in school
Vanaf vandaag zijn hulpouders weer welkom in school, mits zij 1,5 meter afstand tot andere
volwassenen houden en in de gangen een mondneusmasker dragen. De leerkrachten nemen
hierover contact op met de ouders die zich hebben opgegeven voor groepsactiviteiten. Juf Nicolle
neemt met u contact op voor niet groepsgebonden hulp, zoals bijv. ramen zemen. De
overblijfkrachten gaan in elk geval deze week nog via de klassendeuren naar binnen; zij
verzamelen dus nog niet binnen.

Wat blijft per vandaag
● Basismaatregelen

Alle basismaatregelen blijven gewoon van kracht. Denk aan het regelmatig handen wassen, geen
handen schudden, in de elleboog niezen en hoesten en goed ventileren. Als de kinderen het koud
hebben op school, kunnen ze een vest of trui op school laten hangen.

● Kinderen via ingang klassendeuren naar binnen
We vragen u uw kind nog steeds via de huidige ingang alleen de school in te laten gaan. Als u iets
met de leerkracht wilt overleggen, bent u wel van harte welkom om ná schooltijd even de klas in
te lopen. We willen graag de komst van grote groepen ouders in de school nog even uitstellen,
zodat iedereen zich zo veilig mogelijk voelt en het aantal besmettingen in/rondom school zo laag
mogelijk blijft. We rekenen op uw begrip hiervoor!



● Dringend advies om tweewekelijks preventief te testen
Het dringend advies aan het onderwijspersoneel (en in het verlengde hiervan aan onze
overblijfkrachten en hulpouders) is nog steeds om twee keer per week preventief te testen. Ook
voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 geldt dit advies nog steeds. We verstrekken hiervoor
elke week aan al deze personen en kinderen gratis zelftesten.

● Verplichting en dringend advies mondneusmasker
Het onderwijspersoneel (en in het verlengde hiervan onze overblijfkrachten en hulpouders) zijn
komende week nog verplicht om bij verplaatsingen in de school een mondneusmasker te dragen.
Voor de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt komende week nog het dringende advies om in
de gangen een mondneusmasker te dragen.

Verdere versoepelingen per maandag 7 maart (de eerste schooldag na de vakantie)
● Geen verplichte anderhalve meter meer

De verplichting om 1,5 meter afstand te houden vervalt. Afstand houden blijft wel verstandig.
● Geen plicht of dringend advies mondneusmasker meer

De verplichting voor volwassenen in de school en het dringend advies aan de leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 om bij verplaatsingen in de school een mondneusmasker te dragen vervalt. Het
blijft wel verstandig om een mondneusmasker te dragen.

Nieuw Protocol Basisonderwijs
Er is afgelopen vrijdag een nieuw Protocol Basisonderwijs verschenen. Dit hebben we onder
‘Documenten ’in Schoudercom geplaatst. Hier vindt u ook de meest recente versie van de ‘Q&A’s
COVID-19 Funderend onderwijs’ en de laatste ‘Beslisboom kinderen wel/niet naar
school/kinderopvang’.

Meer nieuws
Verder nieuws volgt in de reguliere InformatieBron van aanstaande vrijdag.
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