
 

 
 

Een besmetting op school? 
Het kan gebeuren dat er op school iemand besmet is. Mocht de besmetting in de groep van uw kind plaatsvinden, 
omdat een klasgenootje of de leerkracht een positieve testuitslag heeft, en heeft de groep in de afgelopen dagen 
contact gehad met deze leerling/leerkracht, dan zal de hele groep op dat moment in quarantaine moeten. Op dat 
moment is het zaak om de ouders van de betrokken groep(en) snel  te informeren. Dat doen wij via klasbord. Ons 
inziens is dit de snelste manier om de ouders van de betrokken groep(en) te bereiken om zodoende tot snelle actie 
te kunnen komen. 

 
Testuitslagen komen soms in de avond of vroeg in de ochtend binnen. Mochten wij op dat tijdstip een melding 
binnen krijgen, dan berichten wij u dit ook via klasbord. Uw kind kan op dat moment niet naar school. 
 
Besmetting tijdens de schooldag 
Mocht er een besmetting tijdens de schooldag gemeld worden, dan berichten wij u via klasbord en/of zullen we een 
belronde starten. U zult dan ook uw kind per direct moeten ophalen. 
 
Overschakelen naar thuisonderwijs 
Voor een leerling en/of groep die in quarantaine zit schakelen wij over naar thuisonderwijs. Dit start altijd na de 
eerste dag. Dit doen we omdat school de eerste dag nodig heeft om het een en ander te organiseren, o.a. pakketjes 
en evt. chromebooks klaar te maken en klaar te leggen. 
De volgende dag kunnen broertjes of zusjes het pakket ophalen of één van de ouders. 
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 Belangrijke data 
In deze nieuwsbrief leest u aanvullende of gewijzigde richtlijnen wat betreft 

Corona. 

 

Het is weer erg fijn om kinderen en leerkrachten op school te zien. Ook is 
het fijn, al is het op afstand, dat we ook weer ouders zien.  
De kinderen waren weer heel snel gewend aan hun ‘eigen’ ingang, ‘eigen’ 
pauzetijden en ‘eigen’ speelplein.  
Het is goed te zien dat iedereen zich goed houdt aan de afstandsregels en 
dat iedereen ook weer vlot vertrekt tijdens het brengen en halen.  
Het is erg fijn te zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich 
goed aan de regels houdt. Daarmee zorgen wij er samen voor dat de school 
een veilige plek blijft voor de kinderen en de leerkrachten. 

 
Vakleerkrachten en stagiaires op school. 
Na de voorjaarsvakantie mogen ook de vakleerkrachten en de stagiaires 
weer op school komen. Dat vinden wij fijn nieuws. 
Dit gebeurt vanuit het vertrouwen dat zij zich ook erg consequent houden 
aan de gedragsregels. Wel blijft de mogelijkheid bestaan dat het in de 
toekomst weer aangescherpt kan worden indien er besmettingen zijn of 
oplopende cijfers in de directe regio. 
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2 t/m 5 april 
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20 t/m 22 april 
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15 min.gesprekken 
unit 1, 2 en 3 
eindtoets gr. 8 

 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 



Leerkracht ziek 
We zullen, ook als de leerkracht ziek is, er alles aan doen dat er, al dan niet door een invaller, gezorgd kan worden 
voor het thuisonderwijs of het onderwijs op school. 
 
Wij volgen in alles de richtlijnen die de overheid geeft voor de basisscholen. Natuurlijk hopen wij dat deze scenario’s 
zich niet gaan voordoen. Echter, gezien deze richtlijnen houden wij er wel rekening mee dat dit ook op onze school 
kan voorkomen. 
Hieronder leest u alle scenario’s nog eens puntsgewijs. 
 
 

Hoe te handelen bij besmetting of uitbraak 
• In het gezin of de leefomgeving van een kind is iemand besmet  

1. De leerkracht van de groep wordt geïnformeerd door ouders/verzorgers  

2. de leerling blijft 10 dagen thuis 

3. indien na 5 dagen een test is gedaan en de uitslag is negatief, mag de leerling weer naar school indien 

binnen het gezin 1,5 meter afstand is bewaard tot de besmette persoon en de hygiëne adviezen van de GGD 

zijn gevolgd. 

4. indien geen test is gedaan duurt de thuisquarantaine 10 dagen nadat het besmette gezinslid 24 uur 

klachtenvrij is of negatief getest is. 

5. De leerkracht van de groep wordt geïnformeerd door ouders/verzorgers 

 

• De leerling zelf is besmet en is nog niet op school 

1. De school wordt geïnformeerd door ouders/verzorgers  

2. De school doet een melding bij de GGD IJsselland (088 - 443 03 70). Deze stap vervalt als de school door de 

GGD zelf wordt geïnformeerd over de besmetting 

3. De ouders van alle leerlingen uit de betreffende groep worden, middels klasbord, geïnformeerd dat hun kind 

in quarantaine moet. Belangrijk: er wordt NIET vermeld wie de besmette leerling is. Dat is privacygevoelige 

informatie. 

4. De groep en de leerkracht gaan in thuisquarantaine voor tenminste 10 dagen 

5. Als er geen klachten ontwikkelen kan een test worden gedaan. Is de uitslag negatief dan kan men na 5 dagen 

weer naar school 

6. Alle ouders krijgen bericht dat er een besmetting is geconstateerd en worden gevraagd hun kind in de gaten 

te houden 

7. Het bestuur van mijnplein wordt geïnformeerd dat er een besmetting is 

8. Indien de leerkracht geen klachten ontwikkelt, wordt na de eerste dag quarantaine thuisonderwijs gegeven 

(dit wordt afgestemd met de directie) 

9. De materialen voor het thuisonderwijs kunnen de volgende dag door een broertje of zusje mee worden 

genomen of door een ouder worden opgehaald. 

10. De besmette leerling moet tenminste 7 dagen thuis blijven en uitzieken en mag pas weer naar school als 

hij/zij na die 7 dagen tenminste 24 uur klachtenvrij is 

11. Is de leerkracht nog in quarantaine en kunnen de leerlingen wel weer naar school, dan wordt een invaller 

ingezet. Is die niet beschikbaar, dan blijven de leerlingen thuis totdat de leerkracht weer naar school kan  

 

• De leerling is al wel op school (de melding komt van de GGD) 

1. De leerling wordt direct geïsoleerd en opgehaald.  

2. De ouders van de groepsgenoten worden, middels klasbord, geïnformeerd. Belangrijk: de naam van de 

besmette leerling wordt NIET gegeven.  

3. Al deze kinderen worden direct opgehaald en gaan in thuisquarantaine 

4. De leerkracht verlaat direct de school en gaat in thuisquarantaine 

5. Alle ouders krijgen bericht dat er een besmetting is geconstateerd en wordt gevraagd hun kind in de gaten te 

houden. Belangrijk: er wordt geen naam genoemd. 

6. Het bestuur van mijnplein wordt geïnformeerd dat er een besmetting is 



7. Indien de leerkracht geen klachten ontwikkelt, wordt na de eerste dag thuisonderwijs gegeven (afstemmen 

met de directie) 

8. De materialen voor het thuisonderwijs kunnen de volgende dag door een broertje of zusje mee worden 

genomen of door een ouder worden opgehaald. 

9. Indien de leerkracht klachten ontwikkelt, wordt gezocht naar een invaller voor het geven van thuisonderwijs. 

 

• De leerkracht is besmet 

1. De leerkracht informeert de school en blijft meteen thuis 

2. De school doet een melding bij de GGD IJsselland (088 - 443 03 70). Deze stap vervalt als de school door de 

GGD zelf wordt geïnformeerd over de besmetting 

3. De school informeert de ouders van de betreffende groep middels klasbord 

4. Alle leerlingen uit de groep blijven thuis of worden direct opgehaald van school 

5. De groep en de leerkracht gaan in thuisquarantaine voor tenminste 10 dagen 

6. Als er geen klachten ontwikkelen kan een test worden gedaan. Is de uitslag negatief dan kunnen de 

leerlingen na 5 dagen weer naar school mits er een invaller is. Is die er niet, dan blijven de kinderen thuis tot 

de leerkracht weer naar school kan. 

7. Alle ouders krijgen bericht dat er een besmetting is geconstateerd en wordt gevraagd hun kind in de gaten te 

houden. Belangrijk: er wordt geen naam genoemd van de betreffende leerkracht 

8. Andere teamleden worden geïnformeerd en gevraagd alert te blijven op klachten 

9. Het bestuur van mijnplein wordt geïnformeerd dat er een besmetting is 

10. Indien de leerkracht geen klachten ontwikkelt, wordt na de eerste dag thuisonderwijs gegeven (afstemmen 

met de directie) 

11. De materialen voor het thuisonderwijs kunnen de volgende dag door een broertje of zusje mee worden 

genomen of door een ouder worden opgehaald. 

12. Indien de leerkracht klachten ontwikkelt, wordt gezocht naar een invaller voor het geven van thuisonderwijs. 

 

• Een ander personeelslid is besmet 

1. Het teamlid informeert de school en blijft meteen thuis 

2. De school doet een melding bij de GGD IJsselland (088 - 443 03 70). Deze stap vervalt als de school door 

de GGD zelf wordt geïnformeerd over de besmetting 

3. De school gaat na of het personeelslid in contact is geweest met leerlingen. Is dat het geval dan worden 

de betreffende ouders geïnformeerd (zonder de naam van het teamlid te geven).  

4. Andere teamleden worden geïnformeerd 

 
In alle gevallen kan het zijn dat de GGD anders adviseert. Dat advies is leidend.  
Informeer in alle voorkomende gevallen altijd meteen de directie. 
 

 
Jubileum 
U heeft het vast wel gelezen op facebook of twitter. 
12 februari 1996 was de allereerste dag dat Nadine als invalleerkracht startte 
in het onderwijs. 
Enkele ouders van dit jaar heeft zij toen ook in de klas gehad.  
De personeelsadministratie geeft aan dat  op 5 juni 2021 haar jubileum is. 
Haar eerste invalwerk werd toentertijd helaas nog niet meegeteld. Maar 
omdat het 12 februari precies 25 jaar geleden is, hebben wij Nadine met een 
feestelijk boeket gefeliciteerd.  
 
 

 
 
  


