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Lisse, 6 februari 2021 

 

Beste ouders, 

 

Nadat we u donderdagavond schreven over de heropening van de school met de daaraan gekoppelde 

organisatorische en praktische informatie, sturen we u in deze Ouderinfo 21 wat nagekomen overheidsinformatie 

over, met name, enkele gezondheidsaspecten. 

 
Gezondheidsregels 

We willen nogmaals benadrukken dat het ontzettend belangrijk is dat we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid 

nemen rondom het thuisblijven bij klachten. Leerkrachten doen dit, we vragen u dit ook te doen als leerlingen 

klachten hebben. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje: 

 

 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijzend personeel, leerlingen en andere 

aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als 

een huisgenoot naast milde corona klachten, ook koorts (vanaf 38°C) of last van benauwdheid heeft. 

 Het zogenoemde snottebellenbesluit is per a.s. maandag aangepast! We hebben daar zojuist (zaterdagmorgen 

0602) bericht van ontvangen: 

 Voor kinderen van de basisschool (4-12 jaar) is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en 

gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met 

alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische 

luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Aanleiding voor deze 

aanpassing is de heropening van de kinderopvang en het basisonderwijs per 8 februari. 

 Rondom deze gezondheidsregels is er veel duidelijk wat wel en wat niet kan. Er is echter ook vaak sprake van een 

grijs gebied. We willen u vragen om uw gezonde verstand te gebruiken en niet de randjes op te zoeken in wat er 

nog net wel kan. Bij twijfel kunt u altijd even bellen naar de huisarts om e.e.a. af te stemmen. 

 Wanneer we op school leerlingen ontmoeten met klachten, zullen we de ouders opbellen met het verzoek om 

uw kind op te komen halen. Aanstaande maandag zullen we de info op onze website met de bijbehorende 

‘beslisbomen’ aanpassen. 

 Leerkrachten moeten in afwachting van een eventuele testuitslag thuisblijven. Houdt u rekening met een dagje 

geen school voor deze kinderen i.v.m. vervangingsomstandigheden. 

 

Besmetting, quarantaine en testen 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Dit geldt voor alle 

kinderen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine 

gaat. Meld een positieve test zo snel mogelijk bij de school. Dit is noodzakelijk om snel te kunnen handelen en verdere 

verspreiding binnen de school te voorkomen. 

We wijzen er nadrukkelijk op dat we als school de verantwoordelijkheid van het testen bij u leggen. U beslist zelf of u 

uw kind laat testen, daar mengen we ons als school niet in. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich zo snel 

mogelijk, en op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon, laten testen. Kinderen die geen testuitslag 

hebben of waarvan de ouders besluiten om hun kind niet te laten testen, moeten 10 dagen in quarantaine. 

Als een klas thuis moet blijven én de betreffende leerkracht van die groep zelf niet ziek is, zullen wij ons best doen om 

voor die klas het thuisonderwijs weer vorm te geven. 

 

Geen ouders in de school 

Er mogen geen ouders in de school/op het plein komen. We kregen er enkele vragen over: ook niet voor de TSO? 

Nee, de lunchpauze duurt 3 kwartier. We eten onder leiding van de eigen leerkracht en spelen onder toezicht van 

OA-ers, leerkrachten of MT-leden. We hanteren één uitzondering i.v.m. de veiligheid: de verkeersbrigadier. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn 


