
 

 

Beste ouder, verzorger, 
 
In de persconferentie van dinsdag 15 februari werden er nieuwe versoepelingen rondom de corona-
maatregelen aangekondigd. Deze versoepelingen worden opgedeeld in 3 stappen. Door middel van 
deze brief willen wij u informeren over wat er binnen het onderwijs voor u en uw kind verandert op 
welke datum. 
 
Vanaf 18 februari: na besmetting 5 dagen in isolatie, mits 24 uur klachtenvrij 
Tot op heden ging uw kind bij een positieve testuitslag minimaal 7 dagen in isolatie en mocht 
vervolgens weer naar school komen zodra hij of zij na die 7 dagen minimaal 24 uur klachtenvrij was. 
Dit verandert per 18 februari: vanaf die datum gaat uw kind 5 dagen in quarantaine bij een positieve 
testuitslag. Indien uw kind minimaal 24 uur klachtenvrij is mag hij of zij na 5 dagen weer naar school. 
 
Vanaf 18 februari: alle richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes 
vervallen 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben we de afgelopen maanden zoveel 
mogelijk geprobeerd om leerlingen in eigen ‘bubbels’ te houden. Per 18 februari wordt deze 
maatregel opgeheven. De looproutes binnen de kindcentra komen te vervallen en we gaan weer meer 
groepsdoorbrekend samenwerken, zoals we dit binnen Omnis gewend zijn. 
 
Vanaf 18 februari: ouders/verzorgers en externe bezoekers mogen terug het gebouw in 
Vanaf 18 februari is het voor ouders en externe bezoekers weer toegestaan om het gebouw te 
betreden. Wel vragen wij u om bij het betreden van het gebouw steeds 1,5 meter afstand te houden 
tot andere volwassenen en u wordt ook dringend verzocht een mondkapje te dragen.  
Daarnaast gaan we per kindcentrum bekijken hoe we het brengen en halen van kinderen in de 
toekomst laten verlopen. Indien dit wijzigt, dan wordt u hierover geïnformeerd.  
 
Vanaf 25 februari: 1,5 meter afstandsregel vervalt 
De volgende versoepeling geldt vanaf 25 februari. Vanaf dan is het niet meer nodig voor volwassenen 
om altijd 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. De andere basisregels zoals regelmatig handen 
wassen en voldoende ventileren blijven wel gehandhaafd. 
 
Vanaf 25 februari: geen mondkapjes meer in de school 
Het verplicht dragen van een mondkapje in de school door volwassenen en door leerlingen vanaf 
groep 6 vervalt vanaf 25 februari. In het leerlingenvervoer is het nog wel nodig om een mondkapje te 
dragen. 
 
Advies voor zelftesten blijft 
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per 
week een zelftest te doen blijft.  
 
We vinden het fijn dat er nu steeds meer kan. Omdat het aantal coronabesmettingen nog steeds hoog 
is, roepen we u wel op om alert te blijven. Houd uw kind bij klachten thuis en doe een zelftest.  
 



 

 

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 altijd 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

