
 

 

 

Beste ouders van de Reinboge, 

Volgende week starten we met het nieuwe schooljaar. Corona is nog niet verdwenen, vandaar dat 

we de volgende richtlijnen van het RIVM (blijven) hanteren: 

- Ouders zijn welkom op het plein.  

- We hanteren 1,5 meter afstand tot volwassenen. 

- Leerlingen onderling en tussen leerlingen en volwassenen geldt de 1,5 meter afstand niet. 

- Tijdens het brengen van leerlingen (tussen 8.20 – 8.30 uur) komen er geen ouders in de 

school omdat we dan de 1,5 meter afstand in de gang niet kunnen garanderen. Mochten 

ouders iets willen delen met de leerkracht dan kan de desbetreffende leerling de leerkracht 

ophalen, mocht de leerkracht niet op het plein aanwezig zijn. U kunt ook telefonisch of via 

Klasbord contact met de leerkracht zoeken. 

- Op andere momenten van de dag zijn ouders op afspraak welkom in de school, waarbij we 

wel de 1,5 meter in acht nemen. 

- De hygiëne maatregelingen blijven van kracht: handen wassen met water en zeep gedurende 

meerdere momenten per dag, niezen en hoesten in de elleboog. 

- Dagelijks wordt er schoongemaakt en zullen de prullenbakken worden geleegd. 

- Bij een positieve besmetting meldt school dit bij het GGD en wordt er actie ondernomen. 

- Als leerlingen geen fysiek onderwijs kunnen volgen, geven we onderwijs op afstand en in 

overleg met ouders en leerkracht wordt het programma afgestemd wat betreft contact met 

de groep, instructie etc. 

- Vrijwilligers en externen zijn weer welkom in de school.  

- In de klaslokalen wordt volop geventileerd en zullen de ramen open staan. Een extra vest 

voor de leerling kan soms wel verstandig zijn. 

- Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, 

gaat het personeelslid naar huis.  

- Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt passend bij COVID-19, gaat de 

leerling naar huis en neemt de leerkracht contact met de ouders op. 

 

Basisregels die wij hanteren: 

- Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van 

klachten gedurende de dag en laat je testen. Al het (onderwijs)personeel, alle leerlingen en 

andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 

thuisblijven.  

- Bij quarantaineadvies blijven we ook thuis.  

- Als een persoon positief wordt getest en besmet is met het coronavirus, moeten alleen de 

(nog) niet-immune huisgenoten thuisblijven (de leerlingen – personeelsleden van school die 

niet zijn gevaccineerd). Immune huisgenoten (iedereen die wel is gevaccineerd) zonder 

klachten hoeven niet in quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor niet-immune en 

immune huisgenoten gelden.  

- Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen 

school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. De GGD bepaalt in welke categorie 



een contact valt, namelijk huisgenoten (categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of 

overige contacten (categorie 3). En bepaalt of en hoe lang quarantaine noodzakelijk is.  

 

In quarantaine: In de volgende situaties blijft een ieder thuis:  

- Bij klachten die passen bij corona;  

- Als je positief getest bent op corona;  

- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest 

bij de GGD;  

- Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun;  

- Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5 

meter) en je bent nog niet immuun;  

- Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied;  

- Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 

vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En 

ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis.  

U kunt als ouders de beslisboom raadplegen, waarmee u zelf kunt bepalen of leerlingen naar school 

mogen of thuis moeten blijven. 

 

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd, maar als school kunnen wij dit 

niet verplichten. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Als een 

personeelslid wordt getest en de uitslag is niet op tijd binnen dan werken de leerlingen thuis. Dit zal 

indien mogelijk zo vroeg mogelijk met u worden gecommuniceerd.  

We hopen op een fijn jaar met elkaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team CBS de Reinbôge 


