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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen

op

 de scholen van CSG De Waard

 

Oud-Beijerland, 27 november 2021

Ons kenmerk: 211127-1-JW/JZ

Betreft: Coronamaatregelen op de scholen 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Vrijdagavond hebben minister-president Rutte en minister de Jonge een persconferentie gegeven over 

het toenemende aantal coronabesmettingen. 

Het kabinet heeft besloten om een aantal maatregelen te nemen. We zijn blij dat de scholen open 

kunnen blijven. Maatregelen vanwege corona blijven echter nodig. In deze brief informeren we u over 

de maatregelen die wij gebruiken op onze scholen. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan 

informeren wij u hier over. 

Afstand in en rond de school
Aanpassing van schooltijden of pauzetijden, om groepen enigszins gescheiden te houden, wordt per 

locatie door de directie beoordeeld, afwegende de mogelijkheden en noodzakelijkheid ervan. Eventuele 

maatregelen verneemt u van de directie van uw school.

Waar het kan blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 

meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.

Het werken door leerlingen in de algemene ruimtes blijft toegestaan zonder mondkapje vanwege 

onderwijskundige belangen.

Verder willen we u vragen om uw kind(eren) indien mogelijk zelf naar school te laten komen. Wij 

begrijpen dat dit in een aantal gevallen niet mogelijk is.

Vieringen, zoals sinterklaas en kerstfeesten mogen doorgaan, maar zonder aanwezigheid van externen 

zonder functie.

Mondkapjes verplicht vanaf groep 6 + advies zelftest
Vanaf maandag 29 november geldt voor kinderen vanaf groep 6 het dringende advies om een 

mondkapje te dragen als ze door de gangen lopen. Dit geldt ook voor volwassenen die zich door de 

school verplaatsen. 

Verder adviseren wij kinderen vanaf groep 6 om twee keer per week een zelftest te doen. 

Wat te doen bij klachten
De regels voor snottebellen zijn scherper geworden. Ook kinderen met milde neusverkoudheid blijven 

thuis. Zij laten zich testen bij de GGD. We blijven de meest recente beslisboom volgen.



Hygiëne- en gezondheidsmaatregelen
De gezondheid van onze kinderen en medewerkers vinden we heel belangrijk. Wij houden ons aan de 

hygiënemaatregelen van het RIVM. Denk hierbij aan: 

- regelmatig handen wassen

- niezen in de elleboog 

- het gebruik van papieren handdoekjes

- volwassen houden 1,5 meter afstand van elkaar

- ventileren van ruimtes in de school

Hybride onderwijs
Al een aantal klassen van onze scholen hebben een aantal dagen geen onderwijs op school gehad, 

maar in een andere vorm. Ook veel leerlingen hebben al in thuisquarantaine gezeten. Onze teamleden 

geven zo goed mogelijk vorm aan die andere vormen van onderwijs, zoals we dat voorgaande jaren ook 

hebben gedaan. Scholen zijn echter niet aan het onmogelijke gehouden. Wij adviseren u er rekening 

mee te houden dat deze, soms plotseling veranderende onderwijsvormen nog een langere periode 

regelmatig zullen voorkomen. 

Tot slot
Soms zullen er aanvullende maatregelen nodig zijn op een school. Bijvoorbeeld omdat het aantal 

besmettingen stijgt. In dat geval wordt u geïnformeerd door de directeur van de school.

Het is onduidelijk hoe het coronavirus zich verder gaat ontwikkelen. Bij nieuwe maatregelen, die van 

belang zijn voor onze scholen, zullen we u informeren. Wij vinden het heel belangrijk om in een veilige 

omgeving te werken. Dat geldt voor kinderen en medewerkers. Daar hebben we ook u, 

ouders/verzorgers, voor nodig. Laten we ook in deze periode oog houden voor elkaar. 

Met vriendelijke groet,

J. Winters

Bestuurder a.i. 

Christelijke Scholengroep De Waard 


