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Nootdorp, 3 december 2021 

   

 

Betreft: plan van aanpak Jozefschool na persconferentie d.d. 12-11-2021, met aanpassingen 

n.a.v. nieuwe quarantaineregels d.d 19-11-2021 en nieuwe herzieningen na de persconferentie op 

26-11-2021 

 

Beste ouders/ verzorgers & teamleden, 

Corona blijft ons allemaal flink bezighouden. Om u mee te nemen in de meest actuele regels, 

richtlijnen en adviezen hebben we een plan van aanpak opgesteld voor onze Jozefschool. Omdat 

we er SAMEN het beste van willen maken, zorgen we ervoor dat we ook SAMEN over dezelfde 

informatie beschikken. 

Het plan van aanpak is meer een naslagwerk(je) als er een vraag is, dan kunt u het plan erbij 

pakken en vaak een antwoord vinden. 

Dit plan van aanpak is gebaseerd op het protocol basisonderwijs van de PO-raad en op de meest 

recente informatie van de Rijksoverheid. 

Aanleiding: 

1. Vrijdag (12 november 2021) is er een persconferentie geweest, waarin na een periode van versoepelingen, 

juist weer aangescherpte maatregelen en richtlijnen zijn afgekondigd. 

2. Op 19 november 2021 is er een wijziging geweest, hierdoor is een aanvulling/ aanpassing op het plan van 

aanpak gedaan. 

3. Op 26 november is er een aanvulling op de regels en richtlijnen geweest, we hebben de nieuwe dringende 

adviezen verwerkt in dit plan van aanpak. Dit zijn geen verplichtingen. Wij vragen uw medewerking in het 

opvolgen, maar willen en kunnen niet handhaven! 

4. Op 2 december is een nieuwe richtlijn ingegaan met betrekking tot het gebruik van zelftesten bij milde 

klachten. 

De aangepaste onderdelen hebben wij geel gearceerd. 

In dit plan van aanpak willen we graag vastleggen wat er van ouders/ verzorgers, teamleden en 

leerlingen wordt verwacht en wat u van school mag verwachten. Wij blijven vertrouwen op uw 

medewerking zodat we SAMEN het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen blijven geven. 

Vragen, zorgen of ideeën? Wij horen ze graag! 

Met warme en gezonde groeten, namens ons team, 

Mirjam & Hester 
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Wat verwachten we van volwassen in en rond onze school  

• U blijft vanaf maandag 22 november 2021 buiten de school, tenzij u een afspraak heeft, dan komt u 
binnen met een mondkapje op. 

• Op het schoolplein hanteert u 1,5 m afstand tot andere volwassenen. 

• Bent u of een huisgenoot positief getest op het corona-virus dan blijven alle huisgenoten thuis en 
adviseert de GGD hoelang deze periode duurt. U stelt school hiervan op de hoogte. 

• Bij twijfel of vragen neemt u contact op met het Scholen- en Kinderopvang Team van de GGD, u 
belt bij voorkeur in de middag 

o Contact met Scholen- en KinderOpvang Team (SKOT) van de GGD 
Bij alle vragen rondom corona kan overleg met het SKOT plaatsvinden op alle dagen tussen 8:30 
en 17:00. Ouders die vragen hebben over de adviezen gegeven vanuit SKOT voor hun kind, 
kunnen hiervoor telefonisch contact opnemen met het SKOT (070 752 67 31). 

 
Wat verwachten wij van onze teamleden: 

• Er geldt sinds 29 november 2021 een mondkapjesplicht voor al het schoolpersoneel. Dit geldt voor 
verplaatsing in de school (zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen) 

• Teamleden houden onderling 1,5 m afstand tot elkaar en andere volwassenen, dit hoeft niet tussen 
teamleden en kinderen. 

• Teamleden testen zichzelf 2x per week preventief thuis. 

• Is er binnen het huishouden van een teamlid sprake van een positieve besmetting dan gaan alle 
huisgenoten in quarantaine. Dit zal in de praktijk betekenen dat er vaker en meer leerlingen en 
teamleden in quarantaine moeten. 

• Teamleden werken zoveel mogelijk thuis, dit betekent dat studiedagen, teamvergaderingen, 
oudergesprekken en andere overlegvormen in principe niet op school plaatsvinden. Alleen wanneer 
het cruciaal is voor het primaire proces van lesgeven of in het belang van de leerling zijn ouders en 
andere externen welkom. 

 

Wat verwachten wij van onze leerlingen: 
• Kinderen met klachten die passen bij het corona-virus blijven thuis en laten zich testen. Een zelftest 

is bij klachten voldoende. Bij een negatieve testuitslag is het kind weer welkom op school of als het 
24 uur klachtenvrij is. 

o Volgens de richtlijnen mag een leerling met een negatieve testuitslag weer naar school, wij 
vinden dit heel snel. Wij adviseren om kinderen thuis te houden en op dag 5 nogmaals te 
testen, is de test ook dan negatief dan kunnen we met een grotere zekerheid uitsluiten dat 
het virus geen besmetting heeft veroorzaakt bij deze leerling. 

• Vanaf maandag 29 november 2021 is het dringende advies om leerlingen in de groepen 6 tot en 
met 8 in de gangen een mondkapje te laten dragen, in de klas mag het mondkapje af. Leerlingen 
zorgen zelf voor een mondkapje. 

• Met ingang van deze zelfde datum is het dringende advies om leerlingen in de groepen 6 t/m 8, 2x 
per week een zelftest te laten doen. Het preventief zelftesten is bedoeld voor leerlingen zonder 
klachten; kinderen met klachten moeten getest worden door GGD of de snelteststraat. De zelftesten 
zullen door de overheid via school ter beschikking worden gesteld, waarschijnlijk in de week van 6 
december a.s. De zelftesten worden NOOIT op school afgenomen, zij gaan altijd mee naar huis en 
worden onder de verantwoordelijkheid van ouders afgenomen!  

• Voor kinderen in de groepen 1 t/m 5 gelden bovenstaande dringende adviezen met betrekking tot 
mondkapjes en zelftesten niet. 
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Een leerling of teamlid is in contact geweest met een positief getest persoon en dan … 

• Is er iemand binnen het huishouden van een leerling of teamlid positief getest op corona, dan gaan 

ALLE huisgenoten in quarantaine. De GGD geeft een advies over de quarantaineperiode. 
o Wij vragen u met klem met ons te delen als iemand binnen uw huishouden of één van onze 

leerlingen positief getest is. Wij worden door de GGD niet meer op de hoogte gebracht en 

zijn dus afhankelijk van jullie bericht. Bedankt voor jullie medewerking! 

• Is een kind in de privésfeer (buiten het eigen huishouden) in aanraking geweest met iemand 

die positief getest blijkt, dan gelden de algemene quarantaineregels: 

o Het kind gaat in quarantaine en wordt getest, ook als er (nog) geen klachten zijn. Ook maakt 

u een testafspraak voor op de 5e dag na het contact met een besmet persoon. Is de 

testuitslag op dag 5 negatief dan mag het kind uit quarantaine. 

• Is een kind op school in aanraking geweest (nauw contact) met iemand die positief getest is, 

dan gelden vanuit de GGD de volgende onderwijs specifieke quarantaineregels: 

o In nauw contact geweest en zonder klachten;  

▪ Laat uw kind testen, bij een negatieve testuitslag mag een kind volgens de GGD 

weer naar school. Reden is dat de overheid graag wil dat zoveel mogelijk kinderen 

naar school blijven gaan. 
▪ Volgens de richtlijnen mag een leerling met een negatieve testuitslag weer naar 

school, wij vinden dit heel snel. Wij adviseren om kinderen thuis te houden en op dag 

5 nogmaals te testen, is de test ook dan negatief dan kunnen we met een grotere 

zekerheid uitsluiten dat het virus geen besmetting heeft veroorzaakt bij deze leerling/ 

uw kind. Dat vraagt wat van u, dat realiseren wij ons. Maar we vertrouwen erop dat u 

begrijpt dat ons onderwijs zonder leerkrachten überhaupt niet te realiseren is. 
o In nauw contact geweest en heeft een kind klachten?  

▪ Het kind gaat in quarantaine en wordt getest. Bij een negatieve testuitslag, wordt er 

op de 5e dag nog een keer getest en blijft het kind de tussenliggende dagen thuis, 

ook deze test negatief? Dan is het kind weer welkom op school. Kiest u ervoor niet te 

testen, dan is het kind weer welkom na dag 5 EN als het tenminste 24 uur 

klachtenvrij is. 

• Aanvulling quarantaineregels 
o Zijn er binnen één groep 3 besmettingen binnen 7 dagen, dan zal de GGD het advies geven 

de groep als geheel in quarantaine te laten gaan. Hierbij geldt zowel een besmetting bij de 

leerkracht als bij de leerlingen. Wij houden hiervan een administratie bij. Wij vragen nog een 

keertje om ons bij positieve testuitslagen en dus besmettingen ons op de hoogte te stellen. 

Liefst per Social School aan zowel de leerkracht als directie, telefonisch of per mail mag ook. 

 

Testen via GGD of sneltestraat? 

Wij hebben de vraag gesteld aan de GGD hoe zij staan tegenover het testen via de snelteststraat als 

alternatief voor het testen van de GGD. Zij geven aan dat zij de voorkeur geven aan testen via de GGD, 

maar dat de door ons gehanteerde snelteststraat aan de Kleveringweg in Delft-Noord een goed en 

betrouwbaar alternatief is. Zij melden een positief testresultaat ALTIJD door aan de GGD. U kunt dus, 

indien gewenst, met vertrouwen een sneltest laten doen.  
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De gegevens van de snelteststraat van Sneltest op locatie: Teststraat Delft, Kleveringweg 5 
2616 LZ Delft 

U kunt zonder afspraak tijdens de openingstijden komen. U betaalt €18,- voor een test, dit dient contant 

betaald te worden. 

Openingstijden zijn: 

Maandag: 08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 19:00 
Dinsdag: 08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 19:00 
Woensdag: 08:00 tot 11:00 en 16:00 tot 19:00 
Donderdag: 08:00 tot 19:00 
Vrijdag: 08:00 tot 19:00 
Zaterdag: 09:00 tot 14:00 
Zondag: 13:00 tot 19:00 

 

Een leerling is ziek en dan … 

• Kinderen met klachten, passend bij corona, blijven thuis. 

o Zij mogen weer naar school als, ze getest zijn en een negatieve testuitslag hebben, dit mag 

een zelftest zijn, maar ook een test bij de GGD of snelteststraat (in afwachting van de uitslag 

blijft het kind thuis), óf als zij 24 uur klachtenvrij zijn. 

• Volgens de richtlijnen mag een leerling met een negatieve testuitslag weer 

naar school, wij vinden dit heel snel. Wij adviseren om kinderen thuis te 

houden en op dag 5 nogmaals te testen, is de test ook dan negatief dan 

kunnen we met een grotere zekerheid uitsluiten dat het virus geen besmetting 

heeft veroorzaakt bij deze leerling/ uw kind. Dat vraagt wat van u, dat 

realiseren wij ons. Maar we vertrouwen erop dat u begrijpt dat ons onderwijs 

zonder leerkrachten überhaupt niet te realiseren is. 

• Chronisch verkouden kinderen 

De vraag die we ook veel hebben gehoord is hoe we omgaan met kinderen die 'gewoon chronisch 

verkouden zijn' in deze tijd van het jaar. Hierop is het antwoord van de GGD, dat ook deze kinderen 

getest worden en indien negatief getest, weer welkom zijn op school. Als de klachten hetzelfde 

blijven of de klachten nemen af, dan mag uw kind gewoon naar school komen. Mochten de klachten 

vermeerderen (bijvoorbeeld naast verkoudheid gaat uw kind ook veel hoesten of niezen), dan zal 

uw kind opnieuw getest moeten worden. 

• Heeft een leerling corona-gerelateerde klachten dan kan de beslisboom op de website van Boink 

gebruikt worden (https://www.boink.info/beslisboom). 

• Bij twijfel overlegt u met uw huisarts of de GGD, zij kunnen op dit gebied vakkundig advies bieden. 

Dat kunnen wij op school niet. Het Scholen- en Kinderopvangteam van de GGD is ook voor u 

bereikbaar bij vragen, contactinformatie staat hierboven. De GGD adviseert ouders 's middags te 

bellen, in verband met drukte 's ochtends. 

• Heeft het kind voor aanvang van school klachten en houdt u het thuis en meldt u uw kind bij 

voorkeur ziek via Social Schools. 

• Ontwikkelt de leerling onder schooltijd klachten, dan gaan wij ervan uit dat u bereikbaar bent om uw 

kind op te halen of thuis op te vangen. U laat uw kind testen op het corona-virus. Een zelftest is niet 
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voldoende. Zijn er positieve besmettingen in de groep en laat u uw kind niet testen dan is het weer 

welkom na 5 dagen EN als het tenminste 24 uur klachtenvrij is.  

• In afwachting van de testuitslag blijft het kind thuis. In afwachting van de testuitslag wordt er geen 

onderwijs verzorgd. Wel kunnen kinderen oefenen via de thuisinlog van Basispoort, of via andere 

bouwafhankelijke oefenwebsites. 

• Is de leerling positief getest en wel in staat om thuis iets te doen, dan neemt u via de mail of via 

Social Schools contact op met de leerkracht om te overleggen wat er mogelijk is. De leerkracht zal 

met u meedenken wat er mogelijk is. Het is voor leerkrachten niet haalbaar een dubbel 

onderwijsprogramma te draaien, dus met de leerlingen op school en voor de leerlingen thuis. Wij 

laten de afweging wat haalbaar is in principe bij de leerkrachten. 

• Indien nodig wordt met ouders/ verzorgers of een klasgenoot afgesproken hoe de benodigde 

materialen bij de leerling thuiskomen. 

• De leerkracht is na schooltijd in de gelegenheid de berichten te beantwoorden, onder schooltijd is 

de leerkracht met de andere leerlingen bezig en niet beschikbaar voor hulp of vragen. 

 

Een leerkracht ziek en dan …  

• Heeft een leerkracht corona-gerelateerde klachten, dan zal de leerkracht zich laten testen. 
• Is de test negatief? → Dan mag de leerkracht voor de groep. 
• Is de test positief? Dan blijft de leerkracht thuis. De GGD wordt door ons op de hoogte gesteld van 

de besmetting en adviseert over de thuisblijfperiode. 

 
De leerkracht is ziek en blijft thuis, dan;  

1. Wordt gevraagd of parttime collega’s extra kunnen/ willen werken of wordt Poolwest (invalpool) 
gevraagd om een vervanger te leveren. Dit kan een leerkracht zijn, een onderwijsassistent of een 
vakleerkracht. De praktijk leert dat invalverzoeken slecht in te vullen zijn, zeker in deze tijd van grote 
leerkrachtentekorten. 

2. Wordt gekeken of een Onderwijsassistent of Pabo-stagiaire de groep kan opvangen, dit is niet bij 
alle groepen wenselijk 

3. Sinds 29 november is het dringende advies geen groepen te mixen, dus verdelen wordt daarmee 
ontraden. Wij willen het onderwijs voor de leerlingen zoveel mogelijk door laten gaan. Als de 
leerkracht ziek thuis is, maar GEEN corona heeft en/of als er geen sprake is van (bij ons bekende) 
besmettingen bij leerlingen en een groep zou naar huis gestuurd moeten worden, maken wij intern 
de afweging of wij verdelen toch verantwoord vinden. We komen daarmee tegemoet aan de wens 
en het doel de kinderen zoveel mogelijk op school te ontvangen. Ouders krijgen hierbij de 
mogelijkheid het kind thuis te houden als zij zich niet prettig voelen bij verdelen. We denken hierin 
graag mee. 

4. Lukt verdelen niet dan wordt gekeken of ambulante collega’s zoals intern begeleiders, EDI-coaches 
en directie beschikbaar zijn voor de opvang, dat heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur, omdat hun 
werkzaamheden dan blijven liggen. 

5. In uiterste nood wordt u verzocht uw kind thuis te houden, voor de periode dat er geen inval 
aanwezig is of de leerkracht ziek is. Er wordt dan een onderwijsprogramma voor thuis opgezet, 
waarbij de leerlingen vanuit huis zelfstandig een programma volgen en collega’s uit de 
parallelgroepen op afspraak via Teams ondersteuning bieden aan de thuiswerkende leerlingen. Dit 
onderwijsprogramma is uiterlijk de 3e dag van afwezigheid van de eigen leerkracht beschikbaar. 
In dit geval zullen wij de benodigde materialen op afspraak op school laten halen, zodat er thuis 
gewerkt kan worden 
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Wij vertrouwen erop u met dit plan van aanpak zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd.  

Heeft u vragen, zorgen, ideeën, wij horen ze graag! U kunt altijd terecht bij de leerkracht(-en) van uw kind 

of bij ons als directie. 

Wij wensen u een goede gezondheid en rekenen op uw medewerking. 

 
Links naar sites met informatie: 

• Boink, beslisboom kinderen t/m groep 8; https://www.boink.info/beslisboom 
• Rijksoverheid, Q&A's; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/13/qa-corona-funderend-

onderwijs-13-november-2021#:~:text=hier%3A%20Home%20Documenten-
,Q%26A's%20COVID%2D19%20funderend%20onderwijs%20(versie%2030%20november%202021),extra%2
0uitwerking%20van%20de%20basisregels. 

• Rijksoverheid, Coronaregels; 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/11/26/beeldsamenvatting-
coronamaatregelen#:~:text=Samenvatting%20in%20beeld%20van%20de,tekst%2C%20zoals%20laaggeletter
den%20en%20anderstaligen.  
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