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Onze Wijs 
A Stadhuisplein 20 
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T 0118 - 65 02 32 
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 Aan alle ouders/verzorgers 
   
 
 
 
 
   
Vlissingen, 5 oktober 2022 

Kenmerk: OW/RvdW/MN/2022-2023/3 

 

Betreft: informatie voorbereiding bestuur en scholen bij opleving coronavirus 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met deze brief wil ik u namens de scholen informeren over de manier waarop de scholen van Onze 
Wijs zijn voorbereid op een opleving van het coronavirus.  
 
Het ministerie van OCW heeft voor de zomervakantie een plan naar de besturen en scholen gestuurd 
om bij een opleving van het coronavirus goed voorbereid te zijn. Doel van dit plan is om op een veilige 
en verantwoorde manier onderwijs te blijven geven, waarbij een scholensluiting kan worden 
voorkomen.  
 
In samenspraak met de scholen is een algemene richtlijn opgesteld die leidend is voor al scholen van 
Onze Wijs. Aan de scholen zelf was het vervolgens de taak om, passend bij de eigen schoolsituatie, 
een draaiboek met veiligheidsmaatregelen op te stellen. Dit draaiboek is al af of wordt nog door elke 
school voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school van uw kind(eren). 
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Een draaiboek voor 4 fasen 
 

 
 
 
Er wordt gewerkt met een ‘fasenplan’. De groene fases zijn gericht op preventieve maatregelen, de 
laatste twee op interventies die moeten plaatsvinden om de school veilig open te houden. De 
maatregelen bij elke fase sluiten aan bij de ontwikkeling van het virus in de maatschappij. Het kabinet 
besluit welke fase (kleur) van toepassing is.  
 
Aan de scholen is het de taak dit op te volgen en binnen een week de gevraagde passende maatregelen 
behorende bij deze fase op te volgen. Deze maatregelen gelden dan minimaal twee weken. Zo wordt 
het snel en rommelig wisselen door opeenvolgende maatregelen voorkomen. 
 
In de onderstaande tabel beschrijven wij het handelen in elk van deze fasen op elk van onze scholen. 
Deze zijn niet limitatief. Het is namelijk mogelijk dat in bepaalde omstandigheden aanvullende 
maatregelen getroffen worden. 
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▪ De school is open zoals normaal. 
▪ De algemene richtlijnen voor hygiëne van het 

RIVM wordt gevolgd. 
▪ Alle extra activiteiten gaan door. 
▪ U bent als ouder/verzorger welkom in de 

school. Andere externen zijn dit ook. 
▪ Voor het thuisblijven of naar school gaan, 

gelden de actuele afspraken die de school met 
u communiceert.  

 

 

▪ De school is open zoals normaal. 
▪ Er worden aanvullende maatregelen getroffen 

om de kans op besmetting te verminderen, 
zodat kinderen en medewerkers met een 
kwetsbare gezondheid op school kunnen leren 
en werken. 

▪ Mocht dit op school niet lukken, dan gaat de 
school met u in gesprek. 

▪ Voor het thuisblijven of naar school gaan, 
gelden de actuele afspraken die de school met 
u communiceert.  



 

  Pagina 4 van 5 

 
 

▪ Er worden voorzorgsmaatregelen getroffen 
die zijn bedoeld om verspreiding van het virus 
binnen de school te voorkomen.  

▪ Er is speciale aandacht voor kinderen en 
medewerkers met een kwetsbare gezondheid. 

▪ Er is een dwingend advies voor leerkrachten 
en kinderen van de groepen 6 t/m 8 om een 
neusmondmasker te dragen bij verplaatsing 
buiten het lokaal.  

▪ De school werkt met vaste looproutes en 
afstandsregels. 

▪ Er is sprake van gespreide pauzetijden. 
Eventueel ook gespreide begin- en eindtijden. 

▪ Externen en ouder(s)/verzorger(s) komen 
alleen de school in als dit noodzakelijk en in 
het belang van het kind is. 

▪ Alle extra activiteiten, zoals het naschools 
aanbod, gaan niet door. 

▪ Feesten en activiteiten onder schooltijd vinden 
in aangepaste vorm doorgang. 

▪ Voor het thuisblijven of naar school gaan, 
gelden de actuele afspraken die de school met 
u communiceert. 

 
 

▪ Het aantal personen dat tegelijkertijd in de 
school aanwezig is, wordt beperkt. 

▪ Niet alle kinderen kunnen meer tegelijkertijd 
naar school. 

▪ Volgens een vaste planning gaan de kinderen 
beurtelings naar school.  

▪ De helft van de kinderen zal les krijgen op 
school, de andere helft ontvangt 
thuisonderwijs. 

▪ Scholen zullen niet met halve schooldagen 
werken. 

▪ Er vindt goede afstemming plaats met de 
kinderopvangorganisaties. 

▪ Sommige kinderen zullen in deze fase wel op 
school aanwezig zijn, omdat de school de 
inschatting heeft gemaakt dat dit echt in het 
belang van het kind noodzakelijk is.   
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▪ Voor het thuisblijven of naar school gaan, 
gelden de actuele afspraken die de school met 
u communiceert. 

 
Bij alle fasen geldt het volgende: 

▪ Bij klachten passend bij het Coronavirus blijft uw kind thuis en doet uw kind een (zelf)test. Bij 
een negatieve (zelf)test kan uw kind weer naar school met milde klachten. 

▪ Voor het wel of niet naar school gaan, zijn steeds de meest recente inzichten van toepassing 
die de school met u communiceert. 

▪ Bij afname van een GGD-test verzorgt de school in de periode tot de testuitslag geen 
thuisonderwijs. Als er sprake is van een negatieve testuitslag is uw kind weer welkom op school. 
Is er sprake van een positieve test, dan schakelt de school over op thuisonderwijs. 

▪ Indien u besluit uw kind niet te laten testen en uw kind heeft wel klachten passend bij corona, 
dan kan uw kind niet naar school. De quarantaineregels van het RIVM zijn dan van toepassing.  

▪ Voor het organiseren van het afstandsonderwijs worden onze scholen niet aan het onmogelijke 
gehouden. 

▪ Zelftesten worden in principe beschikbaar gesteld voor de bovenbouw. Zit uw kind in de 
onderbouw en zou u toch graag een test ontvangen, neemt u dan contact op met school. 

 
Wij hebben geprobeerd met deze informatiebrief u zo duidelijk mogelijk onze maatregelen uit te 
leggen. Toch kunnen we begrijpen dat u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt. Neemt u dan 
contact op met de directeur van de school van uw kind(eren). 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

R.A. van der Waal 

bestuurder 

 

 

 

 

 

 

 


