
Coronamaatregelen vanaf 29 november 2021       

 

 
 

Midsland, 27 november 2021 
 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Het kabinet heeft vrijdagavond 26 november jl. besloten dat scholen openblijven. Wel zijn er 
aanvullende maatregelen nodig om de scholen verantwoord open te houden. Zo zijn kinderen met 
milde verkoudheidsklachten niet meer welkom op school en is het dringende advies voor 
onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van het PO en het VO om twee keer per 
week een zelftest te doen. Deze maatregelen gaan in vanaf maandag 29 november en gelden in 
ieder geval drie weken.  

Onze scholen bevinden zich in een lastige situatie, waarbij het niet te voorkomen is 
dat klassen tijdelijk thuiszitten. Afgelopen week waren er iets minder besmettingen op de scholen, 
maar het virus is ook op Terschelling nog niet uitgewoed. De aangescherpte maatregelen vragen 
veel extra werk en energie van onze leerkrachten en docenten. Het is continu schakelen en er ligt 
veel op het bord van onderwijspersoneel. Wij hebben daar respect voor en waarderen de 
betrokken inzet en het uithoudingsvermogen. De kracht van samen is hierin zichtbaar en 
voelbaar!  

Wat zijn de aanvullende- en aangescherpte coronamaatregelen:  

 Dringend advies om looproutes op school in te stellen, gespreide pauzetijden te hanteren 
en leerlingen in groepjes in te delen. 

 Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet 
altijd mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school 
gebracht. De ouder/verzorger draagt een mondkapje. Een leerkracht staat bij het 
schoolhek om de jonge kinderen op te vangen. 

 Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw PO vanaf groep 
6 en de leerlingen van het VO om twee keer per week een zelftest te doen. De zelftesten 
zijn gratis en kunnen op school aangevraagd worden. 

 Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de 
gangen. Als ouders en/of kinderen vanaf groep 6 tot en met groep 8 zich hierbij erg 
ongemakkelijk voelen, overleg dan met de leerkracht hoe ermee om te gaan. Wij staan 
achter het dringende advies van het kabinet, maar respecteren uw besluit. Graag zelf 
mondkapjes van huis meenemen. Op school is altijd een kleine voorraad mondkapjes 
aanwezig. 

 Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de 
klas mag het mondkapje af.  

 Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis.  
 In het voortgezet onderwijs geldt een plicht voor het dragen van mondkapjes in de 

garderobe, gangen, aula en klaslokalen. Zoals inmiddels bekend, mag het mondkapje af 
als je gaat zitten. 



 

De PO-/VO Raden gaan zo snel mogelijk aan de slag met de actualisering van de protocollen. 
Hierin zijn we afhankelijk van de publicatie van het servicedocument corona van het ministerie 
van OCW. Ook vindt er altijd afstemming met de vakbonden en onderwijs- en ouderorganisaties 
plaats. De PO-Raad publiceert de nieuwe protocollen en Q&A’s begin volgende week 
op lesopafstand.nl. We houden je hiervan via de website op de hoogte.  De VO-Raad publiceert 
de protocollen op www.vo-raad.nl 

Natuurlijk ontstaan er na het ontvangen van deze brief vragen over wat wel/niet mag/kan of 
wenselijk is. Vragen over een individuele casus, het vieren van het Sinterklaasfeest of de 
voorbereidingen voor de Kerstweek. De locatiedirecteuren PO, de teamleiders VO en 
ondergetekende overleggen begin volgende week hoe we hiermee verder gaan. Ik verzoek jullie 
vriendelijk de aanvullende en schriftelijke berichtgeving af te wachten, alvorens met mijn collega’s 
contact op te nemen. De werkdruk neemt dagelijks toe, dus laten we hierin a.u.b. terughoudend 
zijn.  

De G(MR-en) ontvangen deze brief eveneens. Begin volgende week stemmen wij inhoudelijk 
verder met hen af. 

Corona is een crisis die ons allen treft: we kunnen ziek zijn/worden, we kunnen minder/niet 
werken, we hebben zorgen over ons inkomen of we komen steeds meer in een isolement terecht. 
Laten we op elkaar passen; heb zorg en aandacht voor elkaar, maar ook begrip voor elkaar als 
meningen niet op één lijn zitten. Respect en vertrouwen houden, wens ik ons allen toe! 

U ontvangt uiterlijk einde dinsdagmiddag 30 november a.s. nader bericht. 

Vriendelijke groeten, mede namens de directeuren van het openbaar onderwijs en de teamleiders 
van het voortgezet onderwijs, 
 
Jannie Docter, directeur/bestuurder Openbaar Onderwijs Terschelling  
 

 
 
 

 

http://www.lesopafstand.nl/
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