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De Tillegraaf 

Aan alle leerlingen, ouders en verzorgers van OBS 

’t Partoer, 

 

Gisteravond heeft het kabinet nieuwe 

quarantaine maatregelen voor het basisonderwijs 

bekend gemaakt. In deze Corona Tillegraaf geven 

we enige uitleg bij de belangrijkste nieuwe 

maatregelen.  

 

1. Kinderen die in contact zijn geweest met een 

besmet persoon hoeven niet meer in 

quarantaine. Voorbeeld: op een familiefeestje 

heeft uw kind lang met iemand gesproken. 

Achteraf bleek dat deze persoon positief was. 

Uw kind hoeft niet quarantaine. De GGD 

adviseert wel dat uw kind een zelftest 

afneemt. Bij klachten uiteraard een PCR-test.  

2. De klas hoeft niet meer naar huis als er drie of 

meer besmettingen in de klas zijn. Alleen de 

positief geteste leerlingen zijn thuis.  

3. De klassen die in quarantaine zaten mogen 

terugkeren naar school.  

4. Broertjes en zusjes hoeven niet in quarantaine 

als een familielid positief is (zie 1). De GGD 

adviseert wel dat uw kind een zelftest 

afneemt. Bij klachten uiteraard een PCR-test.  

 

Maatregelen die blijven 

5. Bij milde klachten blijven kinderen thuis en 

doen een zelftest 

6. Als de zelftest positief is maak dan een 

afspraak met de GGD voor een officiële PCR 

test  

7. Kinderen die positief getest zijn blijven thuis  

 

De dreiging van hele klassen thuis is dus 

verdwenen. 

 

Maar… 

 

Het aantal leerkrachten met een positieve test 

stijgt snel. Op ’t Partoer hebben we daar nu nog 

geen last van. Gelukkig. Als de leerkracht positief 

getest is blijft de leerkracht thuis en mag de klas 

wel naar school. Er is echter ook een groot 

leerkrachtentekort. Vervanging is er op dit 

moment niet meer. We kunnen deze klas dus niet 

opvangen. Op meerdere scholen in de omgeving 

zitten klassen thuis, ook vandaag, omdat er geen 

vervanging is. Het kabinet noemt dit: ‘Vanwege 

organisatorische redenen is onderwijs niet 

mogelijk.’ 

 

En als het aantal besmettingen in een klas snel 

stijgt dan zullen we contact op nemen met de 

GGD. We zullen dan om advies vragen. Het kan 

zijn dat er dan alsnog een klas thuis zit.  

Het versoepelen van de quarantaine-regelingen is 

dus geen garantie dat er geen klassen 

thuisonderwijs volgen. Erg veel zal afhangen van 

de bereidheid van iedereen (leerlingen, ouders en 

personeel) om zich aan de basisregels te houden: 

afstand, mondkapje, hygiëne en testen. Aan de 

leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 vragen we 

twee maal in de week een test te doen, hun 

mondkap op school te dragen en regelmatig hun 

handen te wassen. Afstand houden is in het 

onderwijs bijna onmogelijk.  

 

In de komende dagen komt er meer exacte 

informatie naar buiten over de nieuwe 

quarantaine maatregelen. Indien nodig zullen we 

u daarover informeren.   

 

’t Partoer kent tot nu toe weinig besmettingen 

onder leerlingen en personeel. Dat willen we 

graag zo houden. We hebben tot nu toe telkens 

weer op uw medewerking en begrip kunnen 

rekenen. Dank u wel.  
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