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De Tillegraaf 

De Corona Tillegraaf van 22 september was dus 

niet de laatste. Was ook wel te voorspellen. De 

basis van ons beleid blijft natuurlijk onveranderd: 

veilig voor iedereen en het goede uit de corona-

tijd behouden. Deze corona-Tillegraaf is bedoeld 

om enerzijds de schoolregels te herhalen en 

anderzijds uit te leggen wat er op school 

veranderd. 

 

Voor leerlingen 

• Besmetting in de klas 

De nieuwe regel is dat bij drie of meer 

besmettingen in de klas er overleg is met de 

GGD. We volgen hiermee de lijn van de GGD. 

De GGD belt tegenwoordig de school niet meer 

bij een besmetting. We zullen zelf de GGD 

moeten bellen.  

✓ Indien een leerling besmet is dan willen 

we dit zo snel mogelijk weten. We zullen dan 

meteen contact zoeken met de GGD voor 

advies.  

✓ Indien een leerling getest wordt willen we 

dat ook weten. 

Hierbij tekenen we wel aan dat geen enkel 

geval hetzelfde is. En we blijven de adviezen 

van de GGD & RIVM opvolgen. Alle ouders in 

de klas worden sowieso van de besmetting op 

de hoogte gebracht en van de besluiten door 

school. 

• Een mondkapje is niet noodzakelijk. Als 

kinderen toch de behoefte voelen, dan kan 

dat.  

• Hygiëne: Leerlingen desinfecteren bij 

binnenkomst, bij eten & drinken en pauzes hun 

handen.  

• Snotterende kinderen: Kinderen mogen naar 

school bij verkoudheids-klachten, af en toe 

hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met 

verkoudheidsklachten kunnen zich laten 

testen. Bij koorts, benauwdheid of veel 

hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich 

testen bij de GGD.  

Klik hier voor testen voor kinderen. 

• Wij kunnen u bellen met de vraag uw kind van 

school te halen omdat uw kind corona-

verschijnselen heeft. Dit verandert dus niet. 

We zijn daar op dit moment streng in. Het 

aantal besmette kinderen in den lande stijgt 

behoorlijk. Op ’t Partoer hebben we daar tot 

nu toe nauwelijks mee te maken gehad. EN 

DAT WILLEN WE GRAAG ZO HOUDEN. We 

willen voorkomen dat een klas of school thuis 

zit. Bij twijfel: bel de GGD.  

Klik hier voor adviezen aan het gezin voor 

thuisblijven 

 

Voor ouders & verzorgers 

• Schoolplein: De nieuwe regel is dat er op het 

schoolplein weer 1,5 meter afstand moet 

worden gehouden.   

• Ouders in de school: De nieuwe regel is dat 

school weer gesloten is voor ouders. Behalve in 

dringende gevallen. U kunt altijd natuurlijk 

altijd een afspraak maken met de leerkracht. 

• Activiteiten: De nieuwe regel is dat we weer 

zeer terughoudend zullen zijn met het vragen 

van ouders om in de klas te helpen. Uiteraard 

kunt u dan alleen meedoen als u klachtenvrij 

bent.  

• Moet u de school in: dan een mondkapje op.  

• We verwachten inmiddels dat voor alle 

kinderen een DigiD is aangemaakt.  

 

Voor personeel 

Daarvoor gelden de landelijke maatregelen. 

 

Wat als uw kind in quarantaine moet? 

Dat kan zijn omdat uw kind zelf een besmetting 

heeft opgelopen of als een huisgenoot besmet is.  

1. U laat dit meteen weten aan de leerkracht 
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2. Op school wordt lesmateriaal klaargezet op de 

tafel bij het directiekantoor. 

3. Dit is de volgende ochtend op school af te 

halen. 

4. Voor de groepen 4 t/m 8: om 09.00 uur 

starten de instructies. Leerlingen doen dan 

mee via de Google Meet omgeving.  

5. Voor de groepen 1 t/m 3 kan het klaargelegde 

materiaal gemaakt worden.  

 

QR codes etcetera 

Bij de ingang van school controleren wij niet op 

QR code of andere vorm van toegangsverklaring. 

Maar…elk gebouw en elke instelling heeft zijn 

eigen huisregels. En daar houden wij ons aan.  

 

EN ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN DE HUIDIGE 

SITUATIE!! 


