
 

Datum: 06-02-2021 
Betreft: Aanvullende informatie maatregelen opening 8 februari 2021 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
In aanvulling op de informatie met betrekking tot de opening van onze school op maandag 8 februari 
stuur ik u hierbij aanvullende informatie over de volgende onderwerpen: 

1. Aanpassing thuisblijfregels (snottebellenbeleid) 
2. Ventilatie & winterse temperaturen 
3. Quarantaineregels 
4. Ziekmelden van uw kind 

 
1. Aanpassing thuisblijfregels (neusverkoudheid) 
Naar aanleiding van een nieuw OMT advies heeft het RIVM de richtlijnen die gelden voor het onderwijs 
aangepast, het zogenoemde ‘snottebellenbeleid’. Dit betekent dat kinderen met 
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) niet naar school mogen.  
 

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. (Bron: RIVM, 
PO-protocol) 
 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: 
• als ze af en toe hoesten; 
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  
 
Zij moeten thuisblijven als: 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest. 
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; 
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts 
heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een 
negatieve testuitslag heeft; 
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft 
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze 
periode mag het kind daarna weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag 
weer naar school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds 
dezelfde milde klachten hebben, morgen ook weer naar school.  

 
In de bijlage van dit bericht treft u de laatste versie van de ‘Beslisboom’ aan.  
 
2. Ventilatie & winterse temperaturen 
Er is flink winterweer op komst, met koude temperaturen. De gevoelstemperatuur ligt met de 
bijkomende wind vaak nog lager. Wij hebben dan ook extra aandacht in de groepen voor een prettige 
omgevingstemperatuur en zorgen ervoor dat de verwarming overal goed aanstaat.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Wij ventileren de lokalen door ramen (kiepstand) en deuren tegen over elkaar open te zetten wanneer 
de kinderen pauze hebben en dus buiten zijn. Daarnaast ventileren wij gedurende de dag door de 
ventilatieroosters open te houden, bovenramen op een kier te zetten en de mechanische afzuiging aan 
te houden. De stamgroepleiders houden hierbij samen met de kinderen de (gevoels)temperatuur goed 
in de gaten; het moet behaaglijk blijven voelen. Zo niet, dan doen we aanpassingen. Daarnaast blijven 
wij u er wel op attenderen dat het warm aankleden van kinderen, liefst in verschillende laagjes, erg 
belangrijk is. Met het oog op de sneeuw die gaat vallen; denkt u eraan dat schoenen van kinderen snel 
nat worden, een extra paar droge voor binnen of sloffen zijn dan gewenst. 
 
3. Quarantaineregels 
In de vorige informatie bracht ik u al op de hoogte van de aangescherpte quarantaineregels;  
Als een kind in de stamgroep positief getest wordt, dan gaat de hele stamgroep (gehele cohort) in 
quarantaine, inclusief de stamgroepleider. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende tafelgroepen. Er is contact met de GGD in het nemen van eventuele aanvullende 
quarantainemaatregelen. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande ontstonden er enkele vragen bij ouders/verzorgers, welke ik bij de 
GGD heb nagevraagd. De GGD heeft de volgende informatie met mij gedeeld; De ouders van alle 
leerlingen hoeven niet thuis te blijven, omdat zij geen nauw contact zijn, behalve wanneer het de 
ouders van een positief geteste leerling betreft of wanneer er in het gezin sprake is van benauwdheid 
en/of koorts. In dit laatste geval blijven altijd alle gezinsleden thuis volgens de algemeen geldende 
regels; zie hiervoor rijksoverheid.nl.  
 
4. Ziekmelden van uw kind 
Heeft uw kind klachten of is uw kind ziek? Dan vragen wij u de afmelding te doen door ons te bellen, 
niet via Parro. Wij zijn elke schooldag vanaf 8.00 uur bereikbaar via de schooltelefoon: 0341-252261.  
 
Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
Andy Vos  
Directeur 
 
  



 

 
 
 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- Besmettelijkheid. Kinderen tot en met de 
basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool: • als ze af en toe hoesten; • met bekende chronische 
luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. Zij moeten thuisblijven als: • 
het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); • het 
kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) 
hoest. • als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat; • het kind een 
contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; • het kind bij iemand in huis woont 
die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: 
iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft; • het kind een 
huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de 
quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna 
weer naar school. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur 
volledig klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, morgen 
ook weer naar school. Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: • het 
kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), • de 
klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts 
en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, • er een indicatie is in het kader van een 
bron- en contactonderzoek, • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest 
worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie: 
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 


