
Kinderen onder de 12 jaar met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) hoeven niet meer thuis 
te blijven en niet op het coronavirus getest te worden. Tegelijkertijd hebben we te maken 
met verkoudheid en griep, die als vanouds in het najaar de school binnen komen én 
leerkrachten die zich hierdoor onzeker gaan  voelen.  
 
Daar komt bij dat er jaarlijks bezettingsproblemen zijn bij een griepgolf. Dat wordt door de 
huidige omstandigheden met Corona, een nog groter vraagstuk en zou wel eens de kritische 
grens kunnen bereiken. Indien een leerkracht immers verkoudheidsklachten heeft zal hij/zij 
thuis moeten blijven en zich (met voorrang)  laten testen. Pas nadat de uitslag negatief is, 
mag de leerkracht weer op school aanwezig zijn.  
 
Ons beleid is en blijft, dat we de richtlijnen van het RIVM volgen. De kans dat leerkrachten 
hierdoor vaker afwezig zullen zijn is hierdoor aanwezig, waardoor wij mogelijkerwijs 
genoodzaakt zijn kinderen naar huis te sturen. 
 

U bent dit niet van ons gewend. Het zijn ‘vreemde’ tijden, die andere besluiten noodzakelijk 
maken. Omdat de kans helaas groot is dat we vaker kinderen naar huis moeten sturen, lijkt 
het ons goed de algemene procedure met u te delen, zodat iedereen weet waar we rekening 
mee moeten houden: 
 

1. Als een leerkracht thuis blijft omdat de RIVM richtlijnen opgevolgd moeten worden, 
proberen wij eerst inval voor de groep te regelen. 

2. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zullen we niemand plots overvallen en op school 
opvang verzorgen, zodat kinderen niet onverwachts naar huis worden gestuurd. 

3. Als vóór 13.00 uur blijkt dat inval de volgende dag niet mogelijk is en er naar mening 
van de directie geen andere interne, kwalitatief goede oplossing voor handen is, zal de 
directie vroeg in de middag een bericht via PARRO zenden, dat kinderen de volgende 
dag thuis blijven. 

4. Onze hoop is dat ouders/verzorgers elkaar ondersteunen dit mogelijk te maken. 
Mochten ouders/verzorgers echt geen andere mogelijkheid hebben en in de 
problemen komen met werk, dan regelen wij noodopvang (het kind zal dan in een 
andere groep zelfstandig aan ’t werk gaan). 

5. Als één groep onevenredig vaak naar huis zou moeten, gaan we mogelijk om de dag  
‘schuiven’ met leerkrachten, zodat de ‘pijn’ evenredig verdeeld wordt. 

6. Als kinderen naar huis worden gestuurd, verzorgen wij voor groep 3 t/m 8 zo spoedig 
mogelijk thuiswerk.  

7. Voor alle groepen kunnen in zo’n geval de werkboeken en de weektaak van school 
worden meegenomen of opgehaald. 

8. Het is de bedoeling dat de groepen 6 t/m 8 via Classroom bereikbaar zijn (vanaf de 
herfstvakantie is dit gerealiseerd). De thuiszittende leraar kan, indien hij/zij daartoe in 
staat is, van daaruit de kinderen digitaal helpen en begeleiden.  

9. De kinderen van groep 3 t/m 5 krijgen pakketjes werk. Een ‘Hangout meeting’ behoort 
tot de mogelijkheden, zeker als het een langere periode wordt.  

 

En nu maar hopen dat we het allemaal niet nodig hebben. 
In ieder geval weer een extra reden om ons aan alle maatregelen te houden en voorzichtig te 
blijven.  
 
Doet u met ons mee? 


