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Vanuit de directie 
Vandaag volgt er een extra nieuwsbrief naar aanleiding van de klassen die afgelopen week 
in quarantaine zijn geplaatst en de vragen die daar wellicht over zijn ontstaan.  
 
De feiten op een rij:  

- Er is een leerling in groep 1-2B die afgelopen dinsdag een positieve testuitslag kreeg.  
- Groep 1-2B zit in quarantaine, omdat zij door de GGD zijn aangemerkt als nauw 

contact. Groep 1-2A zit als gevolg van de besmette leerling uit groep 1-2B in 
quarantaine, omdat zij gezamenlijk hebben buiten gespeeld.  

- Er is een gezin, met kinderen in verschillende groepen, die positief getest is. Groep 
3B zit naar aanleiding van deze melding in quarantaine, omdat de leerlingen van 
groep 3B worden aangemerkt als nauw contact. Groep 1i zit als gevolg van de 
besmette leerling uit groep 3B in quarantaine, omdat zij gezamenlijk hebben buiten 
gespeeld. De andere groepen waar de andere kinderen uit dit gezin inzitten (groep 
4-5 en groep 6B) hoeven niet in quarantaine, omdat zij op de dag van testen nog niet 
besmettelijk waren (beide kinderen hadden op de dag van testen nog geen 
klachten). 

 
Wanneer een ouder ons informeert over een positieve uitslag (we vragen u dringend dit 
direct aan school door te geven), dan volgen we als school het volgende stappenplan: 

- overleg met de GGD; 
- overleg met de leerkracht; 
- inlichten van de leerlingen dat ze opgehaald worden; 
- klaarleggen van spullen om mee te nemen voor thuisonderwijs; 
- app naar alle ouders, waarin gevraagd wordt uw kind op te halen; 
- later op de dag volgt een mail met de duur van de quarantaine periode en advies te 

testen; 
- scenario 5, alle leerlingen en de leerkracht werken thuis, treedt in werking. 

 
Als school volgen we de protocollen vanuit de overheid en de adviezen die gegeven worden 
door de GGD.  
 
Veelgestelde vragen en antwoorden afgelopen week: 

1. Ik ontvang een app van de leerkracht, waarom word ik niet als ouder gebeld? 
- De praktijk leert dat het sturen van een app in de groepsapp leidt tot een hoog 

resultaat. Met het versturen van een app bereiken we snel veel ouders. Mocht het 
zo zijn dat u de app niet leest, dan neemt de leerkracht vanzelf contact met u op. In 
eerste instantie ligt de prioriteit van de leerkracht bij de zorg voor de kinderen. 

2. Hoe komt het dat er twee klassen met elkaar tegelijk hebben buiten gespeeld, er 
moet toch gewerkt worden in vaste cohorten? 

- Dat klopt, met de heropening op 8 februari hebben we dit ook in gang gezet. De 
A-groep speelde bijvoorbeeld links op het plein, de B-groep rechts. Na de 
voorjaarsvakantie hebben we dit versoepeld. In de voorjaarsvakantie werden er door 
Hoeksche Waard Actief allerlei buitenschoolse clinics georganiseerd, kinderen 
sporten ook weer in  groepen op de sportclub.  
Naar aanleiding van het plaatsen van de groepen 1-2A en 1i in quarantaine, omdat er 
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in hun parallelgroep een positieve besmetting was en zij samen hadden buiten 
gespeeld, is deze versoepeling weer teruggedraaid.  

3. Communiceert school welke kinderen er positief getest zijn? 
- Nee, als school mogen we dat vanuit de AVG - wetgeving niet doen. Mochten ouders 

er open over willen communiceren, dan vragen wij ouders dit zelf te doen in de 
groepsapp of via de mail.  

4. Wordt mijn kind letterlijk buiten op het plein gezet als er een klas in quarantaine 
moet? 

- Nee, we volgen het dagritme, totdat alle kinderen zijn opgehaald. Mocht het zo zijn 
dat een klas moet gaan buiten spelen, dan nemen de kinderen alvast hun tas mee 
naar buiten, zodat we onnodig heen en weer lopen in de school voorkomen.  

5. Ben ik verplicht mijn kind te laten testen? 
- Als school geven we een dringend advies om uw kind, zeker wanneer het klachten 

krijgt te laten testen. Als u uw kind na 5 dagen weer naar school wilt brengen, dan 
mag dat alleen na een negatieve testuitslag, anders geldt een quarantaine periode 
van 10 dagen. 

6. Er wordt gevraagd een negatieve testuitslag te laten zien, deze heb ik niet gekregen 
omdat mijn kind geen Digi-D heeft.  

- Als school willen we werken vanuit vertrouwen en eerlijkheid. We kunnen u vanuit 
school niet verplichten te laten testen of deze uitslag te laten zien. We gaan ervanuit 
dat u eerlijk bent, we hebben tenslotte de gezamenlijke verantwoordelijkheid het 
virus in de kiem te smoren en een grote uitbraak te voorkomen.  

7. Mijn ene kind zit in quarantaine, mag mijn andere kind wel naar school? 
- Ja, de reguliere leerplicht is van kracht, de scholen zijn geopend, dus in principe 

moeten alle kinderen fysiek naar school, behalve als de GGD quarantaine adviseert.  
8. Soms is het niet navolgbaar: de ene groep moet in quarantaine, de andere groep 

niet. Hoe zit dat? 
- Als school volgen we de richtlijnen en adviezen vanuit de GGD.  
9. Mijn kind was toevallig net getest, nu moet de klas in quarantaine, moet mijn kind 

zich opnieuw laten testen? 
- Neem hierover contact op met de GGD. 

 
Corona-gerelateerde informatie:  
Informatiebrief nauw contact basisonderwijs 
GGD-ZHZ 078-7708500 
 

Alleen samen krijgen we Corona onder controle! 
Blijf gezond!  

https://lci.rivm.nl/basisonderwijs-covid19-nauw-contact

