
 
 
 

Corona Nieuws 

 
Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Nu de versoepelingen per 25 september zijn uitgebreid,  kunnen we stellen dat het ‘normaal’ 
nagenoeg is teruggekeerd. Zeker: basismaatregelen blijven:  

Het blijft van belang om deze maatregelen toe te passen.  
 
Wat betreft quarantaine zegt het servicedocument het volgende: ‘De advisering hierover verloopt 
altijd via de GGD’ Dat betekent dat bij een besmetting er advies bij de GGD wordt ingewonnen en dat 
advies wordt opgevolgd. Zo is er een eenduidige lijn op alle scholen en zijn de maatregelen van de 
school vooraf getoetst 

 
 In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:  
• De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  

• De school is open, tenzij…  
   o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico    
       hier aanleiding toe geeft, of  
   o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel  
       personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.  

  o  De adviezen van de GGD zijn hierbij leidend. 

   
• Indien de school gesloten is wegens organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.  
• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie  
    over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen .  
• Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.  
• Het advies van de GGD blijft dat kinderen met klachten (verkoudheidsklachten met koorts, 

benauwdheid en/of veel hoesten) zich laten testen bij de GGD en thuis de uitslag afwachten. 
Uiteraard blijven kinderen die corona hebben thuis tot ze, na minimaal 7 dagen na de test, 24 uur 
klachtenvrij zijn.  

• Er worden nog geen handen geschud. 
 
Mogen ouders/verzorgers weer de school in, nu de 1,5 meter regel is vervallen?  
De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen.   
Dit betekent voor de Esmoreit dat we het onderstaande beleid gaan uitvoeren.  

• De kinderen blijven de huidige ingangen gebruiken.  

• De kinderen mogen om 8.25 uur op school komen en kunnen dan als ze willen meteen naar 
binnen gaan.  



• De kinderen blijven hun fietsen op de huidige plekken plaatsen. 

• We hebben ervaren dat het voor de jonge kinderen rust geeft, dat er ’s morgens niet heel veel 
ouders in de school komen. We blijven dat daarom ook hanteren. Het afscheid nemen blijft 
daarom bij het blauwe hek. Zowel de kinderen als de ouders zijn dit nu ook gewend. Dit is ook is 
ook in samenspraak met de Peuterspeelzaal. Er staat altijd iemand van unit 1 om de kinderen bij 
het hek op te vangen, de ander staat bij de ingang om daar de kinderen op te vangen. 
Uiteraard zijn ouders na schooltijd van harte welkom om even in de groep te kijken. Dat kan 
spontaan of wanneer uw kind u iets wilt laten zien. 

• Ouders brengen hun kind alleen naar binnen als dit echt noodzakelijk is en nadat zij een 
gezondheidscheck hebben gedaan. 

• Ouderraad en MR kunnen weer in school vergaderen. 

• De luizencontroles kunnen ook weer plaatsvinden 

• Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te zijn. De voorkeur van school is wel het voorverpakt 
trakteren zoveel mogelijk vol te houden. Mocht u toch liever zelf een traktatie verzorgen, dan 
wijzen wij u op de strikte hygiënemaatregelen van het RIVM. 

• In unit 1 hebben we gemerkt dat het prettig is dat we flexibel kunnen zijn in de keuze van 
verjaardag vieren in de mentorgroep, doordat er geen vaste tijd was waarop de ouder(s) ook 
aanwezig waren. We willen dit graag zo houden. Uiteraard maken wij foto’s en filmpjes die wij 
naar de ouders van de jarige sturen.  

 
Daarnaast zijn de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het gaat daarbij om:  
• Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere 
volwassenen de school binnentreden;  

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.  
 
Het volledige document Richtlijn Corona Basisonderwijs, versie 25 september 2021 staat op de 
schoolsite. 
 
Bovenstaande is met de (P)MR besproken. 

 
Link naar beslisboom 0 jaar t/m groep 8:  
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf 
 
Link naar de pagina met o.a. servicedocument primair onderwijs Coronavirus: 
https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#servicedocument-
voor-besturen 
Op deze pagina vindt u het servicedocument primair onderwijs, speciaal basis onderwijs ( versie 21 
september 2021) 
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