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Purmerend, maandag 27 september 2021 

 

Betreft: Onderwijsplan 3 – schooljaar 2021/2022 – COVID 19 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Per 25 september vervalt de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht. Hierbij ontvangt u 

onderwijsplan 3 van dit schooljaar.  

Een grote verandering is dat bij een positieve testuitslag in een klas, niet de gehele klas meer in 

quarantaine hoeft. In dit onderwijsplan leest u hier meer over.  

 

Het uitgangspunt van dit onderwijsplan 

Het uitgangspunt is om op een verantwoorde manier fysiek onderwijs te geven, waarbij de 

continuïteit zoveel mogelijk gewaarborgd wordt en tegelijkertijd de risico’s van verspreiding van het 

virus zo veel mogelijk tegen te gaan.  

 

Basisregels  

Eerst is het van groot belang om te benadrukken dat de basismaatregelen blijven gelden en ieder 

zich houdt aan de volgende basisregels:  

- Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van 

klachten gedurende de dag en laat je testen. Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar school.  

- Blijf thuis als er een quarantaineadvies geldt. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen.  

- Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet meer in 

quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Wel is het advies te testen bij klachten, ook bij 

alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn).  

- Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck. Als een 

van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten 

testen.  

- Op school wast iedereen regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog. Handen 

wassen gebeurt in ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het 

(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. Een 

alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn.  

- Handcontactpunten worden extra schoon gemaakt met schoonmaakdoekjes of water en zeep.  

- Er wordt gezorgd voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten en lokalen.  

- Er wordt geventileerd en gelucht volgens de richtlijnen. Ventileren vindt plaats door ramen op een 

kier te zetten en roosters open te houden. Voor- en na schooltijd en in de pauzes worden ramen 

deuren wijd open gezet, wat zorgt voor een snellere verversing van de binnenlucht. 

 

Beslisboom 
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De beslisboom van BOinK houden wij aan als richtlijn 

voor de leerlingen t/m groep 8. Deze ontvangt u in de bijlage van dit bericht.  

Quarantaine  

In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

- Bij klachten die passen bij corona (kinderen met verkoudheidsklachten mogen wel naar school).  

- Als je positief getest bent op corona bij de GGD; 

- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de 

GGD 

- Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je wordt nog niet als immuun 

beschouwd; 

- Als je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest en zelf niet-immuun; 

- Kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette 

leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Andere klasgenoten mogen naar school komen. De 

advisering hierover verloopt altijd via de GGD;  

- Voor niet-immune medewerkers geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen indien zij nauw contact 

zijn; 

- Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen; 

- Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied; zie https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/   

- Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. 

 

Na quarantaine weer naar school 

- Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én 

minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen.  

- Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen 

minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in quarantaine blijven; voor immune personen is dit 

72 uur. 

 

Testbeleid bron- en contactonderzoek 

- Iedereen met klachten die passen bij corona wordt geadviseerd om zich te laten testen bij de GGD. 

- Na een melding van een positief geteste persoon voert de GGD een bron- en contactonderzoek 

rondom deze persoon uit. Contacten worden geïnformeerd over hun besmettingsrisico en welke 

maatregelen zij moeten nemen. Bron- en contactonderzoek is een essentieel onderdeel van de 

bestrijding van de pandemie. 

- Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, 

leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is 

van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt, namelijk huisgenoten 

(categorie 1), nauwe contacten (categorie 2) of overige contacten (categorie 3).  

- Niet-immune huisgenoten (categorie 1) gaan tien dagen in thuisquarantaine en laten zich testen op 

dag 5 bij de GGD (voor opheffen quarantaine). Immune huisgenoten hoeven niet in quarantaine. 

Advies is dat zij zich wel laten testen op dag 5 en bij klachten (bij de GGD).  

- Nauwe contacten (categorie 2) op school zijn de klasgenoten van leraren van de besmette persoon. 

mailto:info@bs-trifolium.nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/


 

 

Oecumenische basisschool Trifolium 
Pinksterbloem 67-69, 1441 RJ Purmerend, 0299-660717, info@bs-trifolium.nl 

 
Van GROEI naar BLOEI ! 

 
 

Kinderen en immune medewerkers die in nauw contact 

zijn op school hieven niet in quarantaine. Voor niet-immune medewerkers die nauw contact zijn 

geldt er wel een quarantaineadvies.  

- Kinderen en immune medewerkers die nauw contact zijn laten zich testen bij (milde) klachten bij de 

GGD, dus ook bij neusverkoudheid. Dit geldt zowel voor immune als niet-immune kinderen. 

- Onderwijspersoneel die als niet-immuun worden beschouwd en als nauw contact (categorie 2) 

worden gezien, kunnen zich op dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen bij 

de GGD-teststraat. Hiervoor kan geen zelftest worden gebruikt. Blijkt uit de test op dag 5 na het 

laatste contact, dat de leerling of het personeelslid niet besmet is, dan mag hij of zij weer uit 

quarantaine. Testen is altijd op basis van vrijwilligheid. Als iemand ervoor kiest zich niet te laten 

testen, dan blijft hij of zij gedurende de quarantaineperiode van 10 dagen na het laatste contact 

thuis. 

- Voor eenieder, zowel immuun als niet-immuun, geldt het dringende advies om bij het ontstaan van 

klachten zich te laten testen. Ook als een eerdere testuitslag negatief (geen corona) was.  

- In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een grotere uitbraak, kan de GGD een ander test- of 

quarantaineadvies geven dan bovenstaande adviezen. 

 

Prioriteit voor onderwijspersoneel bij coronatesten 

Medewerkers van een school krijgen voorrang bij de GGD om zich te laten testen. Wanneer een 

medewerker klachten krijgt vlak voordat hij/zij moet werken, wordt er een sneltest afgenomen.  

 

Klas naar huis? 

Op het moment dat er drie of meer personen per klas positief getest zijn wordt er, na overleg met de 

GGD, besloten of de klas in quarantaine moet. Er zal dan thuisonderwijs gegeven worden.  

 

Thuisonderwijs 

Vanaf dag 2 dat uw kind thuis is vanwege quarantaine, zal er voor thuisonderwijs gezorgd worden 

door school. Het is mogelijk om hiervoor een chromebook van school te lenen, welke middels het 

ondertekenen van een contract uitgeleend wordt. 

 

Start van de dag 

Schoolplein  

Afscheid nemen doen we op het schoolplein. Kinderen hebben laten zien dat zij heel zelfstandig zijn. 

Voor de rust in de school hebben wij deze keuze gemaakt. Mocht uw kind moeite hebben met 

afscheid nemen: er is altijd iemand van school aanwezig die met uw kind mee naar binnen loopt.  

 

Iedere bouw heeft zijn eigen ingang: 

- Hoofdingang: groep 1 t/m 4. De dubbele deuren bij de hoofdingang zullen beide opengezet worden, 

zodat de groepen 1 t/m 4 op een veilige manier, met genoeg ruimte, naar binnen kunnen. Een 

teamlid zal voor de onderbouw bij de hoofdingang het naar binnen gaan van de school begeleiden.  

- Zij-ingang Klaverhof: groep 5 en 6 

- Zij-ingang Pinksterbloem: groep 7 en 8 
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Er zijn natuurlijk een aantal momenten dat u de school in 

kunt komen:  

* Is uw kind jarig, dan loopt u gezellig mee naar binnen.   

* Is er dringende boodschap, dan kunt u even naar binnen lopen. Wij willen u vragen om andere 

berichtgevingen via Social Schools te communiceren, zoals u dat nu ook gewend bent.   

  

Komt uw kind voor het eerst op Trifolium? De eerste schoolweek kunt u meelopen naar binnen en 

uw kind begeleiden de klas in.   

  

Groep 1/2  

Afscheid nemen doen we op het schoolplein. Ná een vakantie kunt u even mee naar binnen te lopen 

met uw kind. Voor dit inloopmoment kunt u zich inschrijven via Social Schools. 

  

Groep 3 t/m 8  

Afscheid nemen doen we op het schoolplein.  

De eerste schoolweek kunt u meelopen naar binnen en uw kind begeleiden de klas in.  

In de week voorafgaand aan iedere vakantie, kunt u even mee naar binnen lopen met uw kind. Het is 

leuk om dan even mee te kijken op de leerwanden. Voor dit inloopmoment kunt u zich inschrijven via 

Social Schools. 

  

Kijkmomenten  

Voor alle groepen geldt dat er in november en april kijkmiddagen zijn in de klas na schooltijd van 

14.15 – 14.45 uur. Op die momenten kunt u samen met uw kind het werk bewonderen 😊 , t.z.t. 

wordt u geïnformeerd wanneer dat plaats gaat vinden.   

 

Ophalen van uw kind(eren):  

Alle groepen gaan om 14.15 uur uit.  

De ouders van de groepen 1 t/m 4 kunnen hun kind ophalen op het schoolplein.   

Daarbij is het van belang goed ruimte te geven voor de drie kleutergroepen die naar buiten 

lopen. Wanneer uw kind in groep 5 of 6 zit kunt u bij het voetbalveld staan om uw kind op te halen.   

Aan de ouders van groep 7 en 8 vragen wij om buiten het hek te wachten.  

Bij het ophalen van uw kind(eren) vragen wij u rekening te houden met de 1,5 meter afstand.  

 

Leerkracht afwezig corona gerelateerd 

Bij corona gerelateerde klachten moet de leerkracht zich laten testen. Er wordt altijd geprobeerd om 

invaller te vinden voor de groep. Als er geen invaller is, wordt geprobeerd de groep te verdelen over 

de andere klassen. Als het niet mogelijk is, dan kan uw kind deze dag niet naar school. U wordt 

hierover dan z.s.m. op de hoogte gebracht.   

Wanneer de uitslag positief is, handelen we volgens de adviezen van de GGD en wordt u hierover 

geïnformeerd.   

 

Gesprekken   
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Gesprekken kunnen op uitnodiging op school 

plaatsvinden. 

 

Schoolreisjes en excursies 

Schoolreisjes en excursies zijn weer mogelijk. Daarbij wordt gevraagd of de ouders die rijden van 

tevoren een zelftest willen doen.  

 

Hulp in de school 

Ouders en externen zijn welkom om op school te helpen / te ondersteunen, wanneer de school een 

hulpvraag heeft uitgezet.  

 

Trakteren  

Wij trakteren gezond en deze traktaties hoeven niet meer verpakt te zijn. De kinderen trakteren in 

hun eigen klas. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht(en), 

Femke Tump (directeur) en/of Jeannette Reesen (IB), door een bericht te sturen via Social Schools of 

telefonisch contact op te nemen.      

    
Met vriendelijke groet,    
Team Trifolium   
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