
 

 

Beste ouder, verzorger, 

Afgelopen weekend heeft u van ons een nieuwsbrief ontvangen met daarin de maatregelen naar 

aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november. In deze nieuwsbrief geven wij een 

nieuwe update over deze maatregelen. 

Aangepaste beslisboom sinds 2 december 

De beslisboom waarmee u kunt bepalen of uw kind naar school kan/mag is aangepast.  

Belangrijkste wijziging is dat kinderen vanaf 4 jaar met klachten niet naar school mogen. Bij klachten 

is het dringende advies dat uw kind zich laat testen bij de GGD, óók bij milde verkoudheidsklachten 

zoals een snotneus. 

Kan uw kind niet naar school vanwege quarantaine of is uw kind positief getest? Meld dit dan zo snel 

mogelijk bij de leerkracht van uw kind. Bij een besmetting nemen wij altijd contact op met GGD voor 

advies en volgen daarna hun richtlijnen. 

 

Mogelijke sluiting van een klas of school  

In een eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het binnen onze scholenkoepel steeds 

duidelijker zichtbaar wordt dat er een groot tekort is aan leerkrachten. Op dit moment kunnen we 

dankzij flexibiliteit en creativiteit nog steeds alle situaties waar we voor staan oplossen.  

Daarnaast is het aantal corona-besmettingen nog steeds erg hoog. Bij meerdere besmettingen 

binnen één groep, kan de GGD adviseren dat de hele groep in quarantaine moet. Wij volgen in zulke 

gevallen altijd het advies van de GGD. 

We sluiten niet uit dat we daarom binnenkort groepen naar huis moeten sturen of de scholen 

moeten sluiten. 

Een hybride vorm van onderwijs (digitaal en fysiek)  

Het kan dat uw kind vanwege een quarantaine-advies of een positieve besmetting een aantal dagen 

niet fysiek naar school kan komen. We vinden het belangrijk dat we eventuele leerachterstanden bij 

uw kind zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarom hebben we verschillende scenario’s 

opgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld het kunnen bieden van hybride onderwijs. Hybride 

onderwijs betekent dat de leerkracht fysiek les geeft aan de leerlingen die op school aanwezig zijn, 

terwijl tegelijkertijd ook leerlingen digitaal vanuit huis de les kunnen meevolgen. Het verschilt echter 

per groep en per situatie hoe dit straks wordt ingezet. 

Zelftesten voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 

In de nieuwsbrief van afgelopen weekend stond dat tijdens de persconferentie werd aangekondigd 

dat leerlingen van groep 6, 7 en 8 en alle medewerkers het advies krijgen om zichzelf 2x per week 

preventief te testen met een zelftest. Inmiddels is hier meer duidelijkheid over. De Rijksoverheid zegt 

hierover het volgende: 

Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een 

eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Voor de kerstvakantie is er een 
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tweede automatische levering. Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week thuis een zelftest 

doen. 

De zelftesten zullen zodra deze op school zijn ontvangen aan uw zoon/dochter worden meegeven. 

Leerkrachten nemen op school nooit een zelftest af bij uw kind. De zelftest neemt u altijd thuis af bij 

uw kind. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Het doel van zelftesten is om ongemerkte 

coronabesmettingen zo snel mogelijk te signaleren en zo verspreiding van het coronavirus op onze 

scholen te beperken. Dit komt de continuïteit van het onderwijs ten goede.  

Meer informatie 
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD 
Zeeland. Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op 
het gebied van gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met één van ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Saskia Delies en Stan Meulblok 
Directie Omnis 
 

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/update-nieuw-coronavirus/
https://www.ggdzeeland.nl/over-ggd-zeeland/actueel/update-nieuw-coronavirus/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

