
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Basisregels voor iedereen 

 

• We wassen vaak de handen. 

• 1,5 meter blijft een veilige afstand. 

• We zorgen voor voldoende frisse lucht. 

• We hoesten en niezen in de elleboog. 

• We gebruiken papieren handdoeken/zakdoeken. 

• Bij klachten blijven we thuis en doen een zelftest, of maken een testafspraak bij de GGD. 

• Personeelsleden en leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 doen 2 keer per week een zelftest. 

• We schudden geen handen. 

 

Thuisblijven 
• Leerlingen met klachten. 

▪ De leerling blijft thuis. 

▪ De leerling laat zich testen of doet een zelftest. 

▪ Is de uitslag van de zelftest positief? Maak dan alsnog direct een testafspraak bij de GGD. 

▪ Bij een negatieve (zelf)testuitslag mag de leerling naar school. 

 

Naar school? 
• Leerlingen mogen naar school : 

▪ als zij een huisgenoot of nauw contact met Covid-19 hebben én zij zelf geen klachten hebben. 

▪ als zij korter dan 8 weken geleden Covid-19 hebben doorgemaakt en lichte verkoudheidsklachten hebben. 

▪ bij bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts (zonder koorts of benauwdheid). 
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Afstand 
• 1,5 meter is een veilige afstand. 

 

Covid-19 doorgemaakt en verkoudheidsklachten 
• Leerlingen blijven thuis en laten zich bij de GGD testen als zij korter dan 8 weken geleden Covid-19 hebben 

doorgemaakt, verkoudheidsklachten hebben én er sprake is van: 

▪ Contact met een mogelijke Covid-bron 

▪ Koorts 

▪ Hoofdpijn 

▪ Keelpijn 

▪ Reuk-en/of smaakverlies 

• Leerlingen mogen naar school als zij korter dan 8 weken geleden Covid-19 hebben doorgemaakt, en lichte 

verkoudheidsklachten hebben. 

 

Hygiëne 
• We wassen/desinfecteren vaak de handen. 

• We hoesten/niezen in de elleboog. 

• We gebruiken papieren handdoeken/zakdoeken. 

• We schudden geen handen. 

 

Ingangen 
• De groepen worden per groep binnen gelaten door een leerkracht. 

• We maken gebruik van de volgende ingangen. Onderstaand geven we de te gebruiken ingang per groep aan: 

▪ Groep 1a: via de ingang van de personeelskamer; 

▪ Groep 1b/2b en 2a:  via de ingang aan het kleuterplein; 

 Bij het uitgaan van de school worden de leerlingen door de leerkracht overgedragen 

 aan de ouders op de grote parkeerplaats achter de school; 

▪ Groep 3a + 3b/4b: via de deur aan het groep-3-plein; 

▪ Groep 4a: via de zijdeur nabij het schoolhuis; 

▪ Groep 6b/7b: via de eigen lokaaldeur; 

▪ Groep 5a t/m 8a: via de hoofdingang. 

 

Mondkapje 
• De mondkapjesplicht is vervallen. 

 

Noodopvang 
• Als de Rijksoverheid heeft geregeld dat de scholen in noodopvang voorzien, vindt u informatie hierover in ons aparte 

document ‘Noodopvang’ onder ‘Coronanieuws’ op onze website. 

 

Ouderinloop 
• Er is dagelijks een inloopmoment in de groepen 1 en 2. 

• Er is elke eerste woensdag van de maand een inloopmoment in de groepen 3. 

 

Organisatorisch 
• Jassen en tassen blijven op de gang. 

• Uit school gaan we allemaal direct naar huis. 

• Bij verjaardagen wordt alleen in de eigen groep getrakteerd op per stuk verpakte traktaties. 

 



 

Testen 
• Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 krijgen elke week 2 gratis zelftesten mee via school. 

Zij doen 2 keer per week een zelftest: 

▪ thuis, dus voor zij naar school gaan, 

▪ ook als er geen klachten zijn, 

▪ ook als zij gevaccineerd zijn, 

▪ ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting). 

Dit helpt om het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden. 

 

Testuitslag 
• De uitslag van de zelftest is bekend. 

▪ Is de uitslag van de zelftest: 

Negatief?  Welkom op school! 

!!  Positief?  Geef de uitslag door aan school (formulier Covid-19 Positief!). 

   Blijf thuis en maak alsnog een testafspraak bij de GGD. 

 

• De leerling wordt bij de GGD getest. 

▪ De leerling blijft thuis in afwachting van de testuitslag. 

 

• De uitslag van de GGD-test is bekend. 

▪ Is de uitslag van de GGD-test: 

Negatief?  Welkom op school! 

!!  Positief?  Geef de uitslag door aan school (formulier Covid-19 Positief!) en volg het advies van de GGD. 

 

TSO-ouders 
• Alle groepen eten onder leiding van hun eigen leerkracht. 

• We hebben schoolbreed hulp van TSO-ouders voor de pleinwacht na het eten. 

 

Website Rijksoverheid 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest
https://deakkerlisse.nl/formulier/10867/Covid-19-Positief%21
https://deakkerlisse.nl/formulier/10867/Covid-19-Positief%21
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