
 
 

Corona-editie 32, 30 november 2021 
 

Lauermanstraat 21A / 9251AX  Burgum/ 0511-462980 
partoer@opo-furore.nl  / www.obspartoer.nl 

 

De Tillegraaf 

Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van ’t 

Partoer, 

 

Afgelopen zaterdag mailden wij u dat we in 

afwachting waren van meer informatie over de 

nieuwe corona-maatregelen voor het 

basisonderwijs. Gisteravond en vanochtend 

hebben we de antwoorden, deels, gekregen. 

Hieronder volgen de belangrijkste maatregelen. 

Het volledige protocol kunt u hier downloaden. 

 

Verplicht 

• Personeel draagt in de gangen een 

mondneuskap. Niet in de klas of buiten. 

• Kinderen met milde verkoudheidsklachten 

blijven thuis (en mogen dus wel naar school 

als het chronisch is) 

• Ouders, verzorgers en externen kunnen niet 

de school in. Tenzij dit echt niet anders kan.  

• Oudergesprekken zijn online of telefonisch 

• Als een leerling tijdens de lesdag klachten 

krijgt wordt de leerling direct van school 

opgehaald. 

 

Uitwerking op school: 

Eerder mocht een verkouden kind naar school. 

Dat mag nu niet meer. We vertrouwen op ouders 

dat u uw kind thuis houdt met milde 

verkoudheidsklachten. Meldt dit via Parro bij de 

leerkracht. Bij het directiekantoor kan dan 

lesmateriaal worden opgehaald. Bij twijfel bel de 

GGD. Als op school blijkt dat uw kind gedurende 

de dag meer en meer klachten krijgt nemen we 

contact met u op. We verwachten dan dat uw 

kind zo snel mogelijk van school wordt gehaald. 

We doen ons best om lesmateriaal klaar te 

hebben, anders ligt het de volgende ochtend 

klaar. Wij adviseren u een PCR-test te doen. 

Indien er een negatieve PCR-test is kan uw kind 

weer naar school. Ook zonder PCR test kan uw 

kind naar school. Maar dan moet uw kind wel 24-

uur klachtenvrij zijn.  

 

Dringend advies 

• Leerlingen van de groepen 6/7/8 dragen in de 

gangen een mondneuskap. Niet in de klas of 

buiten.  

• Bij leerlingen wordt 2 x per week thuis een 

zelftest afgenomen (zie het groene kader) 

• De groepen worden daar waar mogelijk is uit 

elkaar gehouden, de zogenaamde 

‘cohortering’.  

 

Besmetting  

• Als leerling of leerkracht positief getest is 

volgen wij de instructies van de GGD.  

• Als een leerling positief getest is hoeft niet de 

hele klas in quarantaine.  

• Bij uitbraken met meerdere besmettingen in 

een groep kan de GGD nog wel adviseren om 

in quarantaine te gaan. 

 

Uitwerking op school: 

We volgen de GGD. Tot nu toe is het GGD-beleid 

dat bij 3 of meer besmettingen in de groep de klas 

‘Onderwijspersoneel en leerlingen in de 

bovenbouw (groep 6, 7, 8) wordt dringend 

geadviseerd om zich 2x per week preventief te 

testen m.b.v. de door de overheid verstrekte 

zelftesten. Dit advies geldt voor iedereen, 

immuun en niet-immuun. Zelftesten worden 

thuis afgenomen.’ (citaat uit Protocol). We 

hebben nog geen bericht van het Ministerie 

van Onderwijs gekregen hoe en wanneer de 

testen op school komen. En hoe die dan 

verdeeld moeten worden. Als we meer 

hierover weten, dan krijgt u van ons bericht.  
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in quarantaine moet. Het kan zijn dat we daar van 

afwijken als we weten dat er nog meer kinderen 

bijvoorbeeld thuis zitten met een positieve 

zelftest. 

 

Quarantaine  

In de volgende situaties blijft iedereen thuis  

• Bij klachten die passen bij corona 

(verkoudheidsklachten)  

• Als je positief getest bent op corona of als je 

wacht op een testuitslag van een huisgenoot  

• Als je een positieve zelftest hebt en wacht op 

de uitslag van de PCR test bij de GGD 

• Als iemand in je huishouden coronaklachten 

heeft en koorts/benauwdheid en deze in 

afwachting is van de testuitslag. Dit geldt voor 

zowel kinderen als volwassenen en ongeacht 

of zij immuun (gevaccineerd of hersteld) of 

niet-immuun zijn.  

• Als uw kind bij een vriendje/vriendinnetje is 

gaan spelen of logeren en blijkt dat daar 

iemand positief was. 

 

EN ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN DE HUIDIGE 

SITUATIE!! 

 
Tot slot 

We vragen u nadrukkelijk de huisregels van school 

te respecteren. We zien om ons heen steeds meer 

complete gezinnen in quarantaine. En dus steeds 

meer kinderen die niet naar school kunnen. Of 

hele klassen die thuis blijven. Enerzijds vanwege 

besmettingen onder kinderen maar ook omdat er 

geen vervanging is. We doen ons best om het 

voor iedereen veilig te houden. Daar hebben we 

uw medewerking voor nodig. We hebben 

gezamenlijk heel veel gepresteerd en heel veel 

bereikt in de afgelopen 2 jaar. Laten we er met 

elkaar voor zorgen dat we dit behouden. 

 

 


