
 

Hoogeveen, 27 november 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Helaas is Corona nog altijd niet onder controle. Ook op onze scholen is er sprake van meerdere 

besmettingen en moeten soms hele groepen in quarantaine. Wanneer een leerkracht zich laat testen, is de 

uitslag soms pas na meerdere dagen bekend. Onze poule met invallers is nagenoeg leeg. Dat betekent, dat 

wij bij ziekte soms groepen naar huis moeten sturen. Dat doen wij pas als het echt niet anders kan.  

 

Afgelopen vrijdag heeft ons demissionair kabinet een persconferentie gehouden. Daarin werden ook 

enkele maatregelen voor het basisonderwijs bekend gemaakt. Ik wil u met klem verzoeken deze 

maatregelen na te leven; dit voor de veiligheid van onze leerlingen, medewerkers en hun (kwetsbare) 

familieleden.  

 

Wat zijn de maatregelen: 

• 1,5 meter afstand houden tot elkaar is verplicht voor 12 jaar en ouder en leerlingen die geen 

mondkapje mogen dragen; 

• Geen ouders/verzorgers in de school ; 

• Mondkapjes moeten door leerlingen vanaf groep 6 t/m groep 8 en volwassenen worden 

gedragen in de gangen; 

• Leerlingen waarvan ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen het dragen van een mondkapje 

geven dit vooraf via de mail door aan de directeur (deze leerlingen moeten zich apart van andere 

leerlingen door de gangen bewegen en 1,5 meter afstand houden); 

• Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden;  

• Medewerkers nemen 2 keer in de week een zelftest af;  

• Dringend advies aan leerlingen om ook 2 keer per week een zelftest af te nemen;  

• Scholen zorgen voor duidelijke looproutes in de school, waardoor 1,5 meter afstand gehouden kan 

worden;  

• Kinderen met milde verkoudheidsklachten blijven thuis. Zijn ze wel op school of krijgen ze 

verschijnselen op school dan moeten ze worden opgehaald;  

• Hygiënemaatregelen blijven van kracht (handen wassen, niezen in de elleboog, extra schoonmaak, 

enz.); 

• Meest recente versie van de beslisboom wordt gehanteerd.  

 

Ik wil u nogmaals dringend verzoeken, zich te houden aan deze maatregelen. Wanneer uw kind besmet is, 

wilt u dit dan doorgeven aan de directeur van de school. Hij/zij heeft contact met de onderwijsafdeling van 

de GGD en kan in overleg de noodzakelijke maatregelen nemen. 

 

Wanneer er extra maatregelen genomen worden door de overheid, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de 

hoogte gesteld.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jacqueline Verheggen 

directeur-bestuurder 

 


