
 

 

 

Loppersum, 23 oktober 2020 

 

Betreft: update Corona maatregelen 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u waarschijnlijk weet, zit Nederland in een gedeeltelijke lockdown en zijn de maatregelen voor 
volwassenen aangescherpt. In school zullen wij de reeds ingevoerde corona maatregelen blijven 
hanteren, de richtlijnen opvolgen van het Veiligheidsregio Groningen omtrent vieringen en het 
Protocol Basisonderwijs volgen.  
 
Nieuwste Protocol Basisonderwijs 
In de nieuwste versie van het protocol zijn de kabinetsbesluiten en de nieuwe richtlijnen van het 
RIVM verwerkt. Belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn: 
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1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
2. Leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
5. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO.  
6. Na lestijd gaan ook personeelsleden direct naar huis. 
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3 Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) 
professionals  
Gezien de huidige ontwikkelingen wordt van scholen gevraagd zeer kritisch af te wegen in hoeverre 
de aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en/of (externe) professionals 
strikt noodzakelijk is. Indien de school besluit externen toe te laten, dan zullen zij de 
gezondheidscheck moeten hanteren en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen 
toepassen.  
 
4 Oudergesprekken en ouderavonden  
Voor alle vormen van contact(en) met ouders/verzorgers geldt dat dit in beginsel digitaal plaatsvindt.  
 
Oudergesprekken: Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te 
voeren dan geldt: Oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt 
toepassen van de gezondheidscheck en de 1,5 meter afstand tussen volwassenen.  
 



Ouderavonden en overige ouderbijeenkomsten: Mocht de school toch een bijeenkomst voor ouders 
op de schoollocatie organiseren dan gelden de regels voor bijeenkomsten in binnenruimtes: minder 
dan 30 personen, met inachtneming van 1,5 meter afstand, gezondheidscheck en 
hygiënemaatregelen. 
 

Veiligheidsregio Groningen richtlijnen voor Sint Maarten  

De viering van Sint Maarten op 11 november 2020 waarbij kinderen langs de deuren gaan met 
lampions kan volgens de Veiligheidsregio doorgaan. Om Sint Maarten goed te laten verlopen een 
aantal tips en adviezen: 
 

 Houd afstand, ook met kinderen. 
 Loop met kleine groepjes. 
 Beperk het aantal volwassenen die de kinderen begeleiden. 
 Geef bij voorkeur verpakte traktaties. 
 Maak kenbaar dat je mee doet aan Sint Maarten, bijvoorbeeld met een lampion, of 

windlicht. 
 Als je liever niet mee doet maak dit dan kenbaar, bijvoorbeeld met een briefje op de deur. 

Als je behoort tot een kwetsbare groep overweeg dan om niet mee te doen. 
 Blijf thuis / doe niet mee of doe niet open bij klachten. 
 Geef 1,5 meter afstand van de deur aan, bv met stoepkrijt. 

 
 
Externen in de school 
De school is voor externen alleen toegankelijk als het echt noodzakelijk is. Onze school is een 
besloten gebouw waarin het dragen van een mondkapje voor externen op dit moment niet verplicht 
is. Ondanks dat verzoeken wij externen om een mondkapje te dragen bij binnenkomst in de school. 
 
Nieuwe beslisboom 
Bij deze brief een nieuwe Beslisboom toegevoegd van 9 oktober. Met het volgen van de Beslisboom 
kunt u de afweging maken of uw kind wel of niet naar school kan. Mocht u twijfels hebben of uw kind 
wel naar school kan, dan kunt u altijd even bellen met school. 
 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Greetje Nomden (Roemte) of met Hilda Dijkstra (Beatrix). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Astrid Briek 
directeur 


