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Studiedag 
Morgen is er zoals gepland een studiedag. Deze studiedag was al gepland en er was 
een aantal redenen waarom deze niet ingewisseld kon worden voor een lesdag.  
 

1. Jaarlijks zijn er slechts vijf momenten waarop het hele team met elkaar 
overlegt en de studiedag na de kerstvakantie is er daar één van. Het 
gezamenlijk met elkaar overleggen over onze werkwijzen en gezamenlijke 
nascholing zijn belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. 
Zeker nu er de laatste jaren veel nieuwe collega’s bij gekomen zijn. 
De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben morgen allemaal een 
individueel coachingsmoment en dat kon niet worden verzet. 
De fysieke training voor het hele team (over de visie en de organisatie van 
de ondersteuning voor de kinderen) die gepland stond kan uiteraard niet 
doorgaan, maar de overige onderdelen wel. Morgen wordt onder meer met 
het team het nieuwe thema ‘Bouwen’ voorbereid en worden de 
hoogbegaafdheidssignaleringslijsten ingevuld. Daarnaast bespreken we een 
aantal van de borgingsdocumenten waarin we onze werkwijzen per 
vakgebied beschrijven. Dit is een belangrijk punt om te zorgen dat we de 
kwaliteit van het onderwijs die we beogen ook bereiken. Ook gaan we 
morgen aan de slag met het gezamenlijk bespreken hoe we de 
groepsvorming positief gaan beïnvloeden de komende weken. Na een 
kerstvakantie is dat elk jaar belangrijk en dit jaar geldt dat extra. 



 

Tot slot bereiden we morgen gezamenlijk de nieuwe periode van toetsen en 
invullen van het portfolio voor.  

2. Het plaatsen van de twee nieuwste, tijdelijke lokalen bij de dependance 
voor de groepen 7 liep voor de kerstvakantie meer dan een week vertraging 
op. In de kerstvakantie is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de 
kinderen er dinsdag onderwijs kunnen volgen. Morgen worden hiervoor de 
laatste werkzaamheden gedaan. Heel fijn dat het gelukt is! 

 
Zwangerschapsverlof 
Juf Eva, één van onze onderwijsassistenten, haar zwangerschapsverlof is gestart. 
Zij wordt vervangen door Kiki van Duin. Kiki is al bevoegd om in het onderwijs te 
assisteren en liep vanuit een vervolgopleiding met Eva mee als stagiaire. Daardoor 
is ze bekend met en voor de meeste kinderen en groepen waar Eva haar 
ondersteunende werkzaamheden verricht.  
 
Coronamaatregelen 
De coronamaatregelen blijven hetzelfde als voor de kerstvakantie. Hieronder zet ik 
ze nog eens op een rij.  
 
Voor alle groepen:  

- De Ggd vraagt om uw kind te laten testen als het klachten krijgt die passen 
bij corona (keelpijn, benauwdheid, kortademigheid, verhoging of koorts, 
plotseling verlies van reuk en/of smaak).  

- Als uw kind vanwege verkoudheid of quarantaine niet naar school kan komen 
bieden we vanaf de tweede dag van afwezigheid online onderwijs voor de 
kinderen van de groepen 3 tot en met 8.  

- We letten goed op ventileren: met name voor en na lestijd en in de pauze. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen in de kou of op de tocht zitten.  

- De kinderen wassen hun handen (evt. met handgel) bij binnenkomst en na de 
pauzes.  

- We vermijden zoveel mogelijk contact tussen verschillende groepen.  
 
Voor de groepen 6, 7 en 8:  

- Ook nu de groepen 7 bij de dependance zitten, zijn mondkapjes voor de 
groepen 6 tot en met 8 niet nodig, omdat de kinderen elkaar in het gebouw 
niet ontmoeten.  

- De kinderen van groep 7b beginnen en eindigen vanaf maandag de schooldag 
vijf minuten later, zodat ook de groepen 7 elkaar niet ontmoeten in de hal.  

- De overheid adviseert om twee keer per week een preventieve zelftest af te 
nemen. Als u in Parro heeft aangegeven deze te willen ontvangen, ontvant 
uw kind eens per twee weken de zelftests. 

 
 
Beslisboom of uw kind naar school kan bij klachten 
Op de volgende pagina ziet u de beslisboom waarmee u kunt bepalen of uw kind 
naar school kan komen. Schroomt u niet om contact op te nemen bij twijfel.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
 
 

KLACHTEN DIE 
BIJ CORONA PASSEN

= 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, benauwdheid, 
verhoging of koorts, plotseling verlies 

van reuk en/of smaak (zonder 
neusverstopping).

BESLISBOOM 0 jaar t/m groep 8  -  thuisblijven of niet?
Bedenk vóór je begint:  
1. Begin bij het grijze blok dat van toepassing is op het kind en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
2. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
3. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor broertjes/zusjes. Doorloop de boom voor ieder kind apart.
4. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. nieuwe inzichten en regelgeving.

Kijk voor de meest actuele versie op boink.info/beslisboom.
5. Er is ook een engelstalige versie beschikbaar. 

Deze beslisboom is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang 
en het basisonderwijs. Heb je vragen of twijfel je? Bel dan de infectieziektenarts van
de regionale GGD. 
Heb je andere vragen? Bel dan het landelijke informatienummer coronavirus
van de Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). 
Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.
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Deze beslisboom is gemaakt door 
BOinK in samenwerking met AJN 
Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

WANNEER MAG EEN KIND WEER NAAR DE KINDEROPVANG / SCHOOL?
 
Als de door de GGD vastgestelde quarantaineperiode voorbij is.

Zelftesten kunnen worden gebruikt. Maar niet voor het verkorten van de quarantaineperiode.
Zie rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/ 
zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest

GETEST? 
Kind blijft thuis tot de testuitslag bekend is.
- Volg bij een positieve testuitslag (coronavirus is aangetroffen) van het kind of een huisgenoot de 
instructies van de GGD op. 
- Bij een negatieve testuitslag van het kind mag het kind weer naar de kinderopvang/school, ook 
als nog niet alle klachten weg zijn. Tenzij de quarantaineperiode zoals vastgesteld door de GGD 
nog niet voorbij is. 
- Is het kind getest omdat het een categorie 3 contact* is van iemand met corona en heeft het kind 
geen klachten, dan hoeft het niet thuis te blijven in afwachting van de testuitslag.

NIET GETEST?
Een kind met klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts of benauwdheid, dat niet getest 
is, mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is. 
Bij aanhoudende milde verkoudheidsklachten mag een kind na 7 dagen weer naar de 
kinderopvang of school. Heeft het kind contact gehad met iemand met corona? Volg dan de 
instructies van de GGD op.  

Kind MET klachten
die passen bij corona

Kind ZONDER klachten 
die passen bij corona

Had het kind een huisgenoot of een
nauw contact (cat. 1 en 2)** met 

corona in de afgelopen 10 dagen?

Hoest het kind veel*** of heeft het 
last van benauwdheid*** of 

koorts (38,0 of hoger)?

Ja

Nee

Ja

Kind blijft thuis. 
Dringend advies 

om te testen* 

NeeJa

Kind mag komen Bel de (regionale) 
GGD voor advies.

TOELICHTING

* HAD JE CORONA IN DE LAATSTE 8 WEKEN?
Had je in de afgelopen 8 weken een bevestigde corona-infectie?
Dan hoef je niet te testen en ook niet in quarantaine. 
Twijfel je? Bel dan de GGD.

** WELKE CATEGORIE CONTACT?
 - Categorie 1: huisgenoten.
 - Categorie 2: overige nauwe contacten (meer dan 15 min. 
op minder dan 1,5 m.). 
Uitzondering: groep- en klasgenoten van één besmet persoon 
hoeven NIET in quarantaine. De GGD bepaalt of in specifieke 
situaties alsnog quarantaine nodig is. 
 - Categorie 3: overige niet nauwe contacten.
 Twijfel je? Bel dan de GGD. 
Zie voor een uitgebreide toelichting:                                                                                                            
www.lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
 
*** GEBRUIKELIJKE KLACHTEN?
Zijn dit gebruikelijke/bekende klachten bij het kind, zoals 
chronische luchtwegklachten, hooikoorts of astma? 
Dan kun je deze vraag met nee beantwoorden. 

Ja Kind blijft thuis. 
Dringend advies 

om te testen*

Nee

Was dit contact 
met iemand in 

de privésituatie?

Was dit contact een groeps-/ 
klasgenoot of medewerker 

van de groep/klas?**

Heeft een huisgenoot van het kind op dit moment 
of in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?

Had het kind nauw contact (cat. 2)** met iemand 
met corona in de afgelopen 10 dagen?

Kind blijft thuis. 
Dringend advies 

om te testen*

Ja

Nee

Ja Nee

Nee

In dit schema 
staan de richtlijnen 

van het RIVM.

Komt het kind uit (een gebied in) het 
buitenland met een zeer hoog risico 

of zorgwekkende virusvariant?  
Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl 

Komt het kind uit (een gebied in) het 
buitenland met een zeer hoog risico 

of zorgwekkende virusvariant?  
Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl 

Kind blijft thuis. 
Volg het advies 

van de GGD 
Ja

Ja

Nee

Nee

0 t/m 3 jaar
 4 jaar t/m
groep 8

Hoe oud 
is het kind?

Kind blijft thuis. 
Dringend advies 

om te testen* 

*Had je in de 
afgelopen 

8 weken corona? 
Dan hoef je niet te 
testen en ook niet 

in quarantaine. 
Twijfel je? Bel 

de GGD


