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Aan de directeur. 

Vanaf 25 september zijn er verschillende Corona-versoepelingen ingevoerd. Voor het onderwijs zijn 

er kleine, maar belangrijke aanpassingen. Hierover zo meteen meer. 

Naar aanleiding van het directieoverleg bij Noordkwartier en bij Marenland gaan we rond het 

kernteam een verandering zien. Het team wordt verkleind van 5 naar 3 personen. Er blijven 

nieuwsbrieven maar minder frequent (ook minder nodig). Het kernteam blijft sparringpartner 

wanneer zich zaken voordoen op een school of situatie, waarover je graag een advies wilt. 

Na 25 september 2021. 

Op de website “les op afstand" staat het aangepaste protocol met richtlijnen, het makkelijkst te 

lezen en wijzigingen zijn gearceerd. Ook de Q en A op de site is informatief. 

Belangrijkste wijzigingen op een rij: 

1. De 1.5 meter regel geldt niet meer tussen volwassenen, met leerlingen was dit al het geval 

maar tussen teamleden hoeft nu ook geen 1.5 meter afstand meer gehouden te worden. De 

mondkapjesplicht is vervallen. Gezamenlijke teambijeenkomsten zijn weer mogelijk. 

2. Bij een besmetting in de klas of school wordt de school geïnformeerd door de GGD. Zij 

bepalen dan ook welke maatregelen moeten worden genomen. Klassen worden niet naar 

huis gestuurd.  

3. De zelftesten hoeven door gevaccineerde (immune) niet meer te worden gebruikt. Wanneer 

een gevaccineerde klachten heeft kan men zich laten testen bij de GGD. Niet gevaccineerde 

(niet immune) worden geadviseerd tweemaal per week een zelftest te blijven doen. Er 

worden geen zelftesten meer geleverd, tenzij deze op zijn dan kan je nieuwe aanvragen. 

4. Ouders zijn weer welkom op school. Het is aan de school tot hoever je hierin wilt gaan, in 

iedergeval stem je dit af met de MR. Ouderavonden en kinderen ophalen mag wel weer. 

5. Schoolreizen, schoolkampen en excursies zijn weer toegestaan. 

6. Corona toegangsbewijzen zijn in de school niet nodig, ook niet bij musical of culturele 

activiteit. 

Zwangerschap en werk. 
De algemene maatregel dat na 28 weken voor een zwangere andere maatregelen gelden is uit het 

protocol. Onderstaand is de richtlijn. Het kernteam stelt voor dat de schooldirecteur met de 

betreffende persoon afspraken maakt. 

Als gezonde zwangere kun je in principe gewoon blijven werken. Houd je goed aan de 

landelijke maatregelen en aan de gangbare hygiënemaatregelen, regels en protocollen op je 

werk. Ben je zwanger en behoor je tot één van de risicogroepen, dan is het belangrijk om 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


samen met je werkgever naar jouw individuele situatie te kijken. Hierbij adviseert de 

bedrijfsarts en kun je ook een behandelaar betrekken, zoals een gynaecoloog of 

verloskundige. Voor zwangere die tot een risicogroep  behoren is de kans op een ernstiger 

verloop van COVID-19 groter. Ook zwangere vrouwen van 35 jaar en ouder, met 

overgewicht (BMI Body Mass Index van 30 of hoger) of met een niet-westerse achtergrond 

hebben een hoger risico op een ernstiger beloop. https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-

covid-19 

Algemene maatregelen blijven van toepassing. Zie hiervoor punt 3 in de richtlijnen. 

 

Met vriendelijke groet, het kernteam. 
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