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       Aan de ouders en verzorgers van leerlingen 

       binnen Openbaar Onderwijs Westerwolde 

 
 
 

           datum:   29 november 2021 

      onderwerp:   Scholen blijven open, maar met aangescherpte maatregelen 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Afgelopen vrijdagavond hebben minister-president Rutte en minister De Jonge een persconferentie 

gegeven over het toenemende aantal coronabesmettingen. Het kabinet heeft besloten dat de scholen 

open mogen blijven, maar dat er wel een aantal aanvullende maatregelen nodig is om de scholen 

verantwoord open te houden. Deze maatregelen gaan o.a. over aanscherping van richtlijnen ten 

aanzien van kinderen met milde verkoudheidsklachten, het dragen van mondkapjes voor 

bovenbouwleerlingen in de gangen, het gebruik van zelftesten en cohortering (dat wil zeggen de 

leerlingen in vaste groepen). 

 

De aanvullende maatregelen gaan in vanaf maandag 29 november en gelden in ieder geval drie 

weken. Die maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding te 

voorkomen. De situatie wordt op dinsdag 14 december opnieuw beoordeeld. 

 

We zijn uiteraard blij dat onze leerlingen zoveel mogelijk op school les kunnen blijven krijgen. Niet 

alleen omdat ze daar beter leren, maar vooral ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarbij 

moeten we wel extra ons best doen om verspreiding van het virus te voorkomen, zodat de scholen 

verantwoord open kunnen zijn. Wellicht heeft u de persconferentie afgelopen vrijdagavond gevolgd en 

bent u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met deze brief wil ik u attenderen op een 

aantal maatregelen en dringende adviezen die vanzelfsprekend ook door onze scholen nageleefd 

worden.  

 

Aanscherping ‘snottebellenrichtlijn’ en mondkapjes in de gang 

De basisregels blijven gehanteerd, de zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ is aangescherpt: ook leerlingen 

met milde neusverkoudheid moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD-teststraat. Bij een 

negatieve testuitslag dienen leerlingen in ieder geval 24 uur klachtenvrij te zijn voordat ze weer naar 

school kunnen. Ook wordt van de scholen gevraagd om looproutes aan te brengen om afstand te 

bewaren, pauzes te spreiden en contacten tussen verschillende schoolklassen zoveel mogelijk te 

vermijden. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dienen mondkapjes in de gang te dragen, net als onze 

medewerkers. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. Volwassenen houden onderling 

1,5 meter afstand, ouders blijven buiten de school en vergaderingen zijn online. Ouders of verzorgers 

komen alleen op de school als dit echt niet anders kan. 

 

Sinterklaas en Kerst 

Scholen kunnen vieringen zoals Sinterklaas en Kerst organiseren. Er mogen geen mensen van buiten 

de school hierbij aanwezig zijn. Ouders en verzorgers kunnen dus niet komen kijken naar de 

Sinterklaas- en Kerstviering. De Sint zelf is welkom, maar ook hierbij gelden de richtlijnen van de 

scholen. We begrijpen als u hierover enigszins teleurgesteld bent, maar we zijn blij dat deze vieringen 

met de leerlingen kunnen doorgaan. 
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Vaker zelftesten 

Ook het zelftest-advies is aangescherpt. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en het 

onderwijspersoneel geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met 

behulp van ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaan de leerling of de medewerker en 

de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, 

kan de leerling of de medewerker naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook 

voor gevaccineerden. 

 

Scholen ontvangen gratis zelftesten voor hun leerlingen en het personeel. Hoe dit precies gaat en 

wanneer de scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van OCW nog verder uit. Alleen al in 

het primair onderwijs gaat het landelijk om zo’n 1,2 miljoen zelftesten per week extra voor de 

leerlingen. De scholen ontvangen naar verwachting komende week meer informatie hierover, zij zullen 

u als ouder of verzorger vervolgens nader informeren. Ook kunnen scholen aanvullende maatregelen 

nemen, de directeur van uw school zal u daar verder over informeren. 

 

In quarantaine (thuisblijven) 

In de volgende gevallen blijven medewerkers en leerlingen thuis en laten zich testen. Ook als zij 

beschermd zijn tegen corona: 

- bij klachten die passen bij het coronavirus; 

- als een huisgenoot positief test op corona. 

Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Dan adviseert de GGD welke kinderen als nauw 

contact worden gezien. Deze kinderen (nauw contact) moeten in quarantaine. Waar nodig kan de 

GGD de hele groep of klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan. Dat betekent dat 

klassen soms tijdelijk thuis zitten en misschien zelfs een school moet sluiten op advies van de lokale 

GGD vanwege veel coronabesmettingen of omdat het onderwijs niet georganiseerd kan worden, 

bijvoorbeeld omdat meerdere leerkrachten in quarantaine moeten. Tijdens een quarantaine van een 

hele klas of school, wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand geboden. Een huiswerkopdracht 

meegeven valt daar ook onder. 

 

Tot slot 

Deze tijd vraagt weer veel van onze medewerkers en ook van ouders/verzorgers en leerlingen. 

Mochten de scholen meer tijd nodig hebben om de maatregelen door te voeren, dan is die ruimte er.  

Wij vinden het belangrijk om in een veilige omgeving te werken, dat geldt voor leerlingen en 

medewerkers. We zetten onze schouders eronder, omdat we gaan voor goed onderwijs voor alle 

leerlingen. Daar hebben wij u bij nodig, zodat leerlingen verantwoord naar school kunnen blijven gaan. 

Dat is ons gezamenlijke doel! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wietze Potze, 

bestuurder Openbaar Onderwijs Westerwolde 

 


