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Betreft

Aangescherpte coronamaatregelen in het basisonderwijs en speciaal
(basis)onderwijs

Geachte leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en schoolbestuurders,
Het coronavirus blijft hardnekkig om te bestrijden. Het aantal besmettingen is in
de maand november fors gestegen, ook onder kinderen. Het kabinet is
genoodzaakt om aanvullende maatregelen te treffen om besmettingen sneller op
te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Daarbij heeft het de hoogste prioriteit om de scholen op een verantwoorde manier
open te houden. In het afgelopen anderhalf jaar is immers gebleken hoe
belangrijk het voor leerlingen is om fysiek onderwijs te volgen op school. Dat
geldt voor het leren van belangrijke kennis en vaardigheden, maar ook voor de
socialiserende functie van onderwijs. Om het onderwijs op een verantwoorde
manier door te kunnen laten gaan, zijn echter wel aanvullende maatregelen
nodig.
Ik ben mij er zeer van bewust dat ik van u het uiterste vraag in deze roerige
weken. Ik spreek dan ook mijn grote waardering uit voor al het
onderwijs(ondersteunend)personeel, schoolleiders en bestuurders die het
onderwijs draaiende houden. Met deze brief wil ik aangeven wat u voor de
komende weken van ons kunt verwachten en waar u aanvullende informatie kunt
vinden.

Belangrijkste wijzigingen per 29 november
Vanaf 29 november gelden naast de basisregels een aantal aanvullende
maatregelen:
•

•
•

1,5-meter afstand tussen volwassenen. Dit geldt voor personeel onderling en
tot ouders; personeel en leerlingen in en rond de school hoeven geen 1,5
meter afstand te houden tot elkaar.
Mondkapjesplicht personeel. Dit geldt voor verplaatsing in en rond de school
(zoals trappenhuis, aula/kantine, wc en gangen).
Dringend advies mondkapjes voor leerlingen uit groep 6,7 en 8. Leerlingen
onder de 12 jaar kunnen niet worden verplicht om mondkapjes te dragen,
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•

•

•

•

•
•

maar wij vragen hierin uw medewerking, en zullen u daarbij helpen met
bijgevoegde voorbeeldbrief aan ouders.
Tweemaal per week preventief zelftesten personeel en leerlingen uit groep 6,7
en 8. Dit geldt ongeacht of een persoon beschermd (gevaccineerd) is of niet.
Meer informatie kunt u hieronder vinden.
Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis.1
Kinderen met milde klachten laten zich testen bij de GGD. Bij een negatief
testresultaat kunnen zij naar school. Anders blijven zij thuis totdat de leerling
24 uur klachtenvrij is. Deze aanpassing van het beleid wordt momenteel nog
doorgevoerd in de richtlijnen die GGD’en gebruiken. We verwachten dat dit
eind deze week is doorgevoerd. We vragen ouders er begrip voor te hebben
dat de GGD mogelijk nog anders adviseert of dat ze mogelijk langer op een
testuitslag moeten wachten.
Alle huisgenoten in quarantaine bij een besmetting. Dit zal in de praktijk
betekenen dat er vaker en meer leerlingen en personeel in quarantaine
moeten.
Dringend advies cohortering, looproutes en gespreide pauzes. We adviseren
om de klassen/groepen zoveel mogelijk gescheiden te houden, door gebruik
te maken van looproutes en gespreide pauzes.
Personeel werkt zoveel mogelijk thuis. Studiedagen, teamvergaderingen,
oudergesprekken en open dagen vinden in principe niet op school plaats.
Geen ouders en andere externen in de school. Alleen wanneer het cruciaal is
voor het primaire proces van lesgeven of in het belang van de leerling zijn
ouders en andere externen welkom.

Wanneer het fysiek onderwijs geven niet meer verantwoord of organisatorisch
niet meer haalbaar is, is het aan het schoolteam – in samenspraak met de GGD –
om te bepalen (tijdelijk) over te schakelen naar online onderwijs. In dat geval
vraag ik u om een schoolsluiting te melden bij de inspectie.
Ik begrijp dat u zich mogelijk overvallen heeft gevoeld door de snelle
inwerkingtreding van deze maatregelen. Deze korte termijn was noodzakelijk om
een kentering te brengen in de besmettingsgolf. Het zal hier en daar wat tijd
kosten om aan de aangescherpte maatregelen in en om de school invulling te
geven. Toch heb ik ook signalen ontvangen, dat veel scholen de maatregelen
inmiddels wel al hebben kunnen doorvoeren. Dat is zeer prijzenswaardig en ik ga
ervan uit dat de rest spoedig volgt. Meer informatie over en hulp bij de
aanvullende maatregelen vindt u in de Q&A’s.

Tweemaal per week preventief zelftesten
Op advies van het OMT wordt het advies voor preventief zelftesten uitgebreid.
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en ál het personeel op scholen geldt:
twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen, zo nodig met behulp van
ouders of andere verzorgers. Als de test positief is, gaat de leerling of het
personeelslid (en de rest van het huishouden) in quarantaine en laat zich testen
in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor
gevaccineerden. Alleen voor mensen die korter dan 8 weken geleden een
coronabesmetting doormaakten, geldt dit testadvies niet.
In het geval van bekende chronische luchtweg- of verkoudheidsklachten, astma of
hooikoorts zonder koorts/benauwdheid mogen leerlingen van de basisschool wel naar school
komen.
1

Pagina 2 van 4

De zelftesten worden mee naar huis gegeven; er zullen dus geen zelftesten door
school bij leerlingen worden afgenomen. Voor leerlingen uit groep 6,7 en 8 en hun
ouders/verzorgers zal dit even wennen zijn. In de meeste gevallen zullen de
ouders/verzorgers de test bij hun kind afnemen; sommige kinderen zullen het na
een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. Om hierbij te helpen zijn de
volgende materialen gemaakt en beschikbaar via
www.zelftesteninhetonderwijs.nl:
•

•

•

•

Voorbeeldbrief ouders/verzorgers. Voor ouders/verzorgers is er een
voorbeeldbrief gemaakt met een uitleg van de aangescherpte maatregelen en
de procedure voor de zelftesten. Deze is in de Nederlandse taal hier
beschikbaar en zal later worden aangevuld met voorbeeldbrieven in het
Engels, Turks en Arabisch. Deze kan vanuit school aan ouders worden
verstuurd.
Instructievideo’s zelftesten en flyer voor ouders/verzorgers. Hier zijn
instructiefilmpjes beschikbaar van verschillende aanbieders van zelftesten.
Deze worden uiteraard ook in de voorbeeldbrief aan ouders/verzorgers
genoemd, evenals een handige flyer.
Lesmateriaal voor docenten. Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI)
heeft in een eerder stadium lesmateriaal gemaakt voor het voortgezet
(speciaal) onderwijs over zelftesten en het belang van vaccinaties. Deze
zullen zij ook aanpassen voor het bo en s(b)o en zullen later deze week hier
beschikbaar zijn.
Handreiking zelftesten voor de school. Als school heeft u uiteraard al kennis
van het verspreiden van zelftesten onder uw personeelsleden. Met het leveren
van zelftesten voor leerlingen komen er aantal aanvullende
aandachtsgebieden bij zoals eventuele toestemming MR, opslag van zelftesten
en privacy. Hiervoor is een handreiking opgesteld die hier is te vinden.

Het preventief zelftesten is bedoeld voor mensen zonder klachten; mensen met
COVID-19 klachten moeten naar de GGD. Vanaf 3 december mag een zelftest
eventueel ook gebruikt worden als men klachten heeft. Als de uitslag daarvan
positief blijkt, moet deze bevestigd worden met een test bij de GGD. Tot dan
gelden de huidige regels. Kijk voor de actuele informatie op de site van de
Rijksoverheid2; bij wijzigingen in het zelftestbeleid voor het onderwijs zullen wij
dit ook aanpassen in de Q&A’s op www.lesopafstand.nl.

Levering zelftesten
De zelftesten voor uw leerlingen worden automatisch geleverd op basis van een
inschatting van de bij DUO bekende gegevens. Alle scholen in het basisonderwijs
en speciaal (basis)onderwijs ontvangen in principe in de week van 6 t/m 10
december een basisvoorraad zelftesten voor leerlingen. Voor de kerstvakantie zal
er een tweede levering plaatsvinden die genoeg voorraad moet geven tot en met
enkele weken na de kerstvakantie. Na de kerstvakantie stoppen deze
automatische leveringen en kunt u -op basis van uw eigen inschatting van de
voorraad- de zelftesten die u voor uw leerlingen nodig heeft aanvragen via de
aanvraagmodule voor zelftesten (CoTeRo).

2

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/22/aanbieding-

omt-advies-en-kabinetsreactie
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Voor het aanvragen van zelftesten voor personeelsleden verandert er niets: deze
kunt u nog steeds zelf aanvragen via de aanvraagmodule voor zelftesten
(CoTeRo) en dit blijft ook zo na de kerstvakantie.
Meer informatie over de leveringen van de zelftesten en antwoorden op
veelgestelde vragen vindt u in aanvraagmodule CoTeRo.

Tot slot
De komende weken tot en met de kerstvakantie zullen uitdagend worden. De
aanvullende maatregelen die helpen om het onderwijs verantwoord open te
houden vragen veel van uw organisatie. Ik dank u voor de flexibiliteit aan
daadkracht die u in deze periode laat zien.

Met vriendelijke groet,
Namens de minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs,
De Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs,

Inge Vossenaar
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