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 Beste Collega, 

Een moment om bij stil te staan! 

Gisteravond hebben we gehoord dat in Nederland stap voor stap de Corona maatregelen gaan 
verdwijnen. Langzamerhand kunnen we versoepelen, loslaten en weer redelijk gewoon naar school.  
 
Memorabel. 
 

Voor de goede werkwijze stellen we het volgende voor: Deze week maken we af op de wijze waarop 
we de afgelopen weken hebben gewerkt. De nieuwe werkwijze voeren we in na de 
Voorjaarsvakantie, op maandag 28 februari. Een logisch moment.  

Hoe ziet het er dan uit vanaf 18 februari:  

• Scholen hoeven de pauzes niet langer te spreiden over de diverse groepen en looproutes 
binnen de school kunnen worden losgelaten. 

• Tussen verschillende groepen binnen een school mag weer worden samengewerkt (geen 
cohortering op niveau van klas/groep meer). 

• Verder mogen ouders en verzorgers en andere externen (met mondkapje en op 1,5 meter) 
de school weer in. 

• Het thuiswerkadvies wordt per direct versoepeld; het advies is om na schooltijd maximaal de 
helft van de tijd op locatie te werken. Dat betekent dat per 28 februari weer fysieke 
teamvergaderingen mogelijk zijn.  

• Op vrijdag de 18e gaan deze versoepelingen in, je kan als school dus iets feestelijks doen op 
vrijdag. We adviseren echter groepsactiviteiten te beperken zodat iedereen gezond de 
vakantie ingaat en gezond blijft in de vakantie. 

• Alle scholingsbijeenkomsten uit de NoMa academie en de leercafe's mogen weer fysiek 
worden gegeven. Je hoort via de trainer of via Jos en Renée hoe de training wordt 
aangeboden en waar je wordt verwacht. 

• Het is na de vakantie mogelijk om open dagen en bijeenkomsten met ouders te organiseren. 

• De 28 weken regeling voor zwangere medewerkers blijft voorlopig van toepassing. 

• Voor het leerlingenvervoer gelden dezelfde maatregelen als in het OV, hier zijn de 
mondkapjes dus verplicht. 



Per vrijdag 25 februari vervalt de mondkapjesplicht. Hierdoor hoeven leerlingen van groep 6, 7, 8 en 
medewerkers op school na de vakantie geen mondkapje meer te dragen. Vanaf dat moment vervalt 
ook het advies om afstand te houden in het onderwijs. 

 

Basisregels. 

De basisregels blijven gelden. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen 
handen schudden, met klachten testen en thuisblijven na een positieve test. Daarnaast blijft het 
dringende advies om twee keer per week een preventieve zelftest te doen van kracht voor het 
onderwijspersoneel en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8. 

Ventileren. 

Het blijft belangrijk om goed te ventileren in de klas. Scholen, leraren en gemeenten die hulp en 
advies over ventilatie nodig hebben in het primair en voortgezet onderwijs, kunnen terecht op het 
nummer 0800-0224402 en de website ventilatiehulp.nl. Via dit telefoonnummer kan ook een 
hulpteam van experts worden ingeroepen. 
 

Algemeen. 

Het is belangrijk dat als we maandag de 28e weer beginnen, ouders goed weten dat kinderen 

klachtenvrij naar school komen. J, je kunt wat extra zelftesten meegeven zodat er thuis nog kan 

worden getest voor we na de vakantie weer beginnen. 

Het zijn grote stappen die we ineens met elkaar maken, het voelt nog wat ongemakkelijk dus kan je 

nog wat ruimte geven om te wennen aan de versoepelingen. Maak hierover met elkaar afspraken en 

neem de MR hierin mee. Met name de kwetsbare leerkrachten mogen een mondkapje blijven 

gebruiken en tweemaal zelftesten in de week kan je als basis vasthouden. De zelftesten blijven 

beschikbaar voor het onderwijspersoneel en leerlingen in groep 6, 7 en 8. Vanaf 1 maart kunnen er 

zelfs meer zelftesten worden aangevraagd, en voor de onderbouw, bijvoorbeeld voor ouders voor 

wie de zelftesten door een smalle beurs niet betaalbaar zijn.  

 

Toch uitstel over de uitwisseling met BRON, inmiddels ROD van PO naar VO 

Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te kunnen stellen en te registreren, schuift de 

deadline twee weken op en krijgen scholen tot 15 maart 2022 de tijd om het schooladvies op te 

nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in het Register onderwijsdeelnemers (ROD, 

voorheen BRON). Deze tijd kan benut worden om nogmaals kritisch naar het adviesproces te kijken 

en waar mogelijk bij twijfel kansrijk te blijven adviseren aan huidige groep 8-leerlingen. Scholen 

krijgen hierover deze week nog bericht van OCW/DUO, maar de informatie staat online. We wijzen 

je ook graag op de stappen die DUO benoemt in schooladvisering, en de Handreiking Schooladvies 

van SLO die handvatten biedt voor het geven van een passend advies. 

Zo gauw er meer informatie is over de versoepelingen en misschien een protocol, informeren we je. 

Het is wennen zo plotseling deze omslag, geniet ervan en blijf gezond! 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3jagf5ufk4ydez44sbafe3ybbgglhhqxpjy3omb2lm6rkrvuhtxxmmkziwnrz37uykx7xl5c7fuba/gj3hoaxn7ggassjkcm3bd6dox4


We wensen iedereen een fijne en gezonde vakantie. 

Het kernteam, 

Mirjam, Hannie, Sjanet, Rita en Leonie. 

 


