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INLEIDING 

Op de persconferentie van 11 mei jl. werden er versoepelingen aange-
kondigd. Het gaat goed met de besmettingscijfers en langzamerhand kan er 
meer. Voor het basisonderwijs zijn er helaas nog niet veel wijzigingen, maar 
als het zo doorgaat kan er ook op de scholen straks weer meer. 
De werkgroep corona heeft vergaderd om de stand van zaken op de scholen 
te bespreken en vragen die er leefden te beantwoorden.  
 

MAATREGELEN VAN VERPLICHT NAAR NOODZAKELIJK 

De versoepeling van de maatregelen op de scholen betekent dat een paar 
verplichte maatregelen zijn omgezet in noodzakelijke maatregelen. Wat  
betekenen deze termen? 
A. Verplichte maatregelen – dit betreffen maatregelen die wettelijk ver-

plicht zijn of worden. Scholen moeten deze maatregelen onder alle   
omstandigheden opvolgen. 

B. Noodzakelijke maatregel – dit betreffen maatregelen die zijn gebaseerd 
op de adviezen in het generiek kader dat het RIVM op heeft gesteld. 
Scholen dienen deze maatregelen onder alle omstandigheden op te  
volgen.  

 

WAT  BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK VOOR….. 

-het werken in cohorten? 
Hierbij gaat het om een noodzakelijke maatregel en dus is het advies om de 
cohorten aan te houden. Per school en situatie wordt bekeken of er een uit-
zondering kan worden gemaakt, bijv. tijdens het buiten spelen. 
De omstandigheden zijn op elke school verschillend en daardoor kunnen er  
verschillen zijn. 
 

-de gymlessen? 
Gymlessen mogen weer binnen plaatsvinden, maar we zijn hierbij wel 
afhankelijk van de opening van de gymzalen en van de gymleerkracht die 
extern is. Het algemene advies is om buiten te gymmen. 
 

-het schoolzwemmen 
De ‘natte’ gymles is nog niet toegestaan. Alleen het zwemonderwijs voor 
het behalen een diploma is toegestaan. 
 

-de schoolreizen? 
Het is aan de scholen zelf om hierover een beslissing te nemen binnen de 
geldende maatregelen. Over het algemeen kunnen we stellen dat busreizen 
niet mogelijk zijn, want daarbij kun je de cohorten niet handhaven.  
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-bezoek Kamp Westerbork? 
Hiervoor is stichting breed afgesproken dat dit bezoek niet doorgaat. Afweging 
hierbij is dat veelal met meerdere scholen in één bus wordt gereisd en dat kan 
nu nog niet. Bovendien is het museum dicht en neem je veel risico met een 
lange reis. 
 
-het schoolkamp? 
Of een schoolkamp wordt georganiseerd laten we aan de scholen over. Ze zul-
len zich hierbij aan de geldende maatregelen houden en kijken wat er al dan 
niet kan. 
 
-externen in de school? 
Op dit moment mogen er weer externe mensen in school komen als dit in be-
lang van het onderwijs aan de leerling is. Hierin is niets veranderd en hierover 
beslist de school zelf. 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 

In de vorige nieuwsbrief hebben we gemeld dat de fotograaf alleen buiten 
mag fotograferen. Vanwege de versoepelingen is nu afgesproken dat dit ook 
binnen mag in een aparte ruimte. Broertjes en zusjes die op school zitten    
mogen ook samen op de foto.   
De scholen beslissen zelf of ze dit al dan niet gaan organiseren. 
 

SNELTESTEN 

Leerkrachten hebben vanuit de overheid preventieve sneltesten gekregen. Wij 
stimuleren hen om twee keer per week, op maandag en woensdag thuis een 
test te doen. Zo hopen we te voorkomen dat er een besmetting plaats vindt.  
Deze testen zijn alleen preventief. Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen 
bij de GGD. 
 

Er zijn ook ouders die thuis sneltesten hebben voor het gezin. Als we de richt-
lijnen van de overheid aanhouden mogen ook deze alleen gebruikt worden als 
er geen klachten zijn. Bij klachten zoals verkoudheid en koorts blijft de leerling 
thuis in quarantaine of wordt getest door de GGD. Op schoolniveau kan hier 
een eigen afweging gemaakt worden. 
 

TOT SLOT 

Op de website van OPONOA staan de meest recente protocollen, beslisboom 
en een servicedocument van de overheid.  
Daar kunt u veel informatie nalezen.  
We zitten midden in de vaccinaties en steeds meer mensen worden hierdoor 
beschermd. We zien dat ook terug op de scholen want ook daar zijn minder 
besmettingen en is het momenteel rustig. 
Nu is het echt zo dat er steeds meer kan en zullen er wekelijks meer versoepe-
lingen komen. Dat voorspelt een mooie zomer. Aan ons de taak om het nog 
even vol te houden. 
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