
 

 

Aan de ouder(s) en verzorger(s) van alle kinderen op Het Kompas,  

 

Vrijdagavond is duidelijk geworden wat de nieuwe corona maatregelen zijn. Door middel van deze brief 

willen wij u informeren over wat dit voor onze school betekent.  

 

Zorgen 

Wij zijn aan de ene kant blij dat de kinderen naar school mogen blijven komen ondanks de vele 

besmettingen en uitval van lessen, maar aan de andere kant maken we ons hier ook zorgen over. De ene 

na de andere klas zit thuis in quarantaine, omdat kinderen en/of personeel besmet is geraakt. Gezondheid 

gaat uiteraard boven alles en dat zal altijd leidend blijven in onze beslissingen die we nemen over klassen 

in quarantaine plaatsen. Uiteraard in overleg met de GGD.  

 

Werkdruk is hoog  

Ook het personeelstekort werkt niet mee aan het vinden van oplossingen, we kunnen nauwelijks nog 

vervangers vinden. Dit geeft veel extra werkdruk voor het personeel, dat zult u vast wel begrijpen. Verder 

wordt veel van leerkrachten gevraagd omdat zij momenteel tegelijkertijd fysiek en online onderwijs moeten 

geven. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van leerkrachten (incl. tijdsinvestering). Ik wil graag uw begrip 

hiervoor vragen. Bij deze wil ik dan ook nogmaals mijn waardering uitspreken aan de leerkrachten van 

onze school, petje af hoor!  

 

Nieuwe maatregelen  

Nu de nieuwe maatregelen, naast de maatregelen die we al genomen hadden, wat houden die in? 

Hieronder staan ze op een rijtje:  

● De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde neusverkoudheid zoals 

een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-teststraat. Dat betekent ook dat bij 

waarneembare verkoudheidsklachten van het kind op school, u zal worden gebeld om uw kind op te halen. 

● Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.  

● Er geldt een dringend advies om kinderen uit de groepen 6 t/m 8 tweemaal per week te laten testen met 

een zelftest. Dit advies geldt voor iedereen. 

Voor de kinderen uit groep 6 t/m 8 is aangekondigd dat zelftesten beschikbaar worden gesteld door het  

ministerie. Voor nu is alleen bekend dat hierover meer info volgt in de week van 1 december. 

● Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden.  

● Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar en zoveel als mogelijk van 

leerlingen. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar.  

● Er geldt een dringend advies om een mondkapje buiten de klas te dragen. Leerlingen van groep 6, 7 en 

8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het 

mondkapje af. Leerlingen zorgen zelf zoveel als mogelijk voor een mondkapje. Op school zullen we 

ervoor zorgen dat er ook mondkapjes aanwezig zijn, zodat kinderen daar gebruik van kunnen maken op 

het moment dat ze het vergeten zijn om deze van thuis mee te nemen. 

● Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.  

● De handhygiëne wordt verder aangescherpt.  

● Er wordt (waar mogelijk) gezorgd voor voldoende frisse lucht.  

 

Bespreek deze maatregelen samen met uw kind(eren) en bedenk hierbij dat des te beter we ons hier aan 

houden des te minder besmettingen er zijn en de scholen open kunnen blijven!  
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Wij organiseren thuisonderwijs aan kinderen: 
● die in quarantaine zitten. Hetzij omdat die zelf positief getest zijn, hetzij door een besmetting van een 

gezinslid en/of omdat ze “gewoon” verkouden zijn en daardoor niet naar school mogen komen. Wij 
proberen dit thuisonderwijs z.s.m. te organiseren. 

● die als een nauw contact zijn aangemerkt vanuit bron- en contactonderzoek en die in afwachting zijn 
van de PCR-test op dag 5. 

● die zelf een zwakke gezondheid hebben of een gezinslid hebben die behoort tot een risicogroep. 
Overleg volgt dan altijd eerst via school. 

 

Dringende oproep  

We begrijpen heel goed dat het voor u, als ouders/verzorgers met uw eigen werkzaamheden, een 

uitdaging kan zijn om de kinderen thuis te moeten houden. Toch doen wij een dringend beroep op u om uw 

medewerking hieraan te verlenen. Alleen op die manier kunnen we er samen aan bijdragen dat de scholen 

zo lang mogelijk open blijven en voorkomen we zo dat klassen thuisonderwijs moeten krijgen.  

 

Heeft u vragen dan weet u mij te vinden. 

 

Nog een prettig weekend en blijf vooral gezond.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Joost Luteijn 


