
 

 

Betreft:  Nieuwe richtlijnen voor thuishouden van leerlingen 
 
Oudewater, 25 september 2020 
 
Beste ouder(s) of verzorger(s), 
 
Op de persconferentie van 18 september 2020 heeft het kabinet de richtlijnen voor kinderen op de 
basisschool versoepeld. De richtlijnen, die golden voor kinderen tot 6 jaar, zijn nu op alle kinderen in 
onze basisscholen van toepassing. 
 
Dat betekent dat u uw kind alleen thuis hoeft te houden, wanneer: 
 

o uw kind zelf koorts (vanaf 38 graden) heeft; 
o uw kind een gezinslid heeft met koorts en/of last van benauwdheid. Dit zijn klachten 

die sterk kunnen lijken op een mogelijke COVID-19 besmetting in het gezin; 
o uw kind een gezinslid heeft met een bevestigde COVID-19 besmetting. 

 
Als een gezinslid getest wordt of wacht op de uitslag en uw kind is verkouden, vragen wij u uw kind 
toch thuis te houden tot de uitslag bekend is. 
 
Aan dit bericht is een beslisboom toegevoegd om te bepalen of uw kind naar school kan gaan.  
 
Wel vragen wij u om te blijven afwegen of het verstandig is om uw kind bij een behoorlijke 
verkoudheid naar school te laten gaan. Wij willen onze leerkrachten graag zoveel mogelijk 
beschermen tegen allerlei virussen. Een leerkracht, die verkouden is geworden, mag niet op school 
werken en moet getest worden. Daarmee komt de continuïteit van het onderwijs aan uw kind in 
gevaar. Ondanks al onze inspanningen om leerkrachten snel te laten testen, voldoende vervangers 
aan te nemen en in te zetten en leerkrachten vanuit huis online onderwijs te laten verzorgen in de 
groep.  Als uw kind thuis moet blijven, of naar huis wordt gestuurd omdat er geen vervanger 
beschikbaar is, zal de school er voor zorgen dat er werk voor uw zoon(s) en/of dochter(s) is. Dit 
schoolwerk zal klaar staan in de digitale omgeving van Aerobe/Classroom of er ligt een pakketje werk 
klaar dat opgehaald kan worden. Als u thuis niet over een device beschikt, bestaat de mogelijkheid 
om een device van school te gebruiken. Hiervoor zal een gebruiksovereenkomst klaarliggen. 
 
Als u uw kind ziekmeldt, zullen wij er voor zorgen dat er werk klaarstaat voor uw kind in de digitale 
omgeving of dat er een pakketje werk klaar ligt op school. 
 
Tot slot willen wij u er nogmaals op wijzen om uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school te 
laten gaan. En als u uw kind brengt, hem of haar af te zetten bij de door de school aangegeven 
ingangen tot het plein.  
 



 

 

Zo kunnen we met elkaar ons onderwijs blijven aanbieden en uw kinderen en onze leerkrachte een 
zo veilig mogelijke leeromgeving aanbieden. Dank alvast voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het team 
 
Anne-Marie Nobel 

 


