
 

 

Winsum, 22 september 2021 

 

Betreft: versoepelingen coronaregels per 27 september 

 
Dag allemaal, hierbij informatie over hoe de versoepelingen uitpakken op onze school.  

Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd, zijn er ook in het onderwijs versoepelingen van de 
coronaregels mogelijk. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van het OMT op. 
Het kabinet heeft een viertal thema’s waar ze meer over zeggen. De linkjes en tekst zijn integraal 
overgenomen uit de mail die wij kregen van het ministerie: 

• Quarantaine 
• 1,5 meter vervalt 
• Zelftesten 
• Basisregels 
• Meer informatie 

Quarantaine 
De quarantaineregels in het primair onderwijs worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind 
in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase 
van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar 
huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere 
besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan. 

1,5 meter vervalt 
Net als in de hele samenleving hoeft ook het onderwijspersoneel vanaf 25 september onderling 
geen 1,5 meter afstand meer te houden. 

Zelftesten 
Voor onderwijspersoneel wat als (nog) niet immuun wordt gezien, geldt het advies om twee keer per 
week preventief een zelftest te doen. 

U wordt als immuun gezien als u: 

• 14 dagen of langer geleden uw 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of 
AstraZeneca; of 

• 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona 
heeft gehad; of 

• 28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of 
• minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad. 



 

 

Basisregels 
De basisregels blijven ook in het onderwijs gelden, net als in de rest van de samenleving: 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen in de GGD-teststraat. Wie positief test, gaat in 

quarantaine. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

Voor ons op school houdt bovenstaande in dat ouders vanaf 27 september weer op het plein 

en in school mogen komen om hun kind(eren) te brengen. Ophalen is net als “vroeger”; dus 

graag buiten wachten en voor de groepen 1 en 2 achter de afscheiding. 

Laten we vooral ook 

zorgen voor het 

handhaven van de 

basisregels. Dus 

houdt toch wat 

afstand van elkaar 

en blijf vooral veel 

de handen wassen. 

Corona lijkt ver weg, maar griep komt, net als corona, zonder goede hygiëne makkelijker 

dichterbij. 

 

Wij zullen blijven ventileren en kinderen o.a. wijzen op het wassen van handen en het hoesten in de 

elleboog. 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zal ik dat laten weten. 

Meer informatie 
Meer informatie over de aanpak van het coronavirus en het primair onderwijs is te vinden op 
de website van de Rijksoverheid. De informatie wordt de komende dagen nog aangepast. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens het team en medezeggenschapsraad, 
 
 
Jaap Rosema   
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

