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De wijzigingen zijn in de tekst geel gemarkeerd

Welke maatregelen gelden er nog in de scholen?
Aan scholen is dringend geadviseerd om de basisregels na te leven.

Het gaat om de volgende

regels:
➢
➢

➢

Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, geen handen schudden
en elkaar de ruimte geven.
Daarnaast doet iedereen met klachten een (zelf)test. Scholen kunnen hiervoor zelftesten
aanvragen voor personeel een leerlingen. In de vragenmodule van CoTeRo vind je
informatie over hoe je de zelftesten kan aanvragen.
Ben je positief getest op het coronavirus, dan ga je in isolatie. Meer informatie over isolatie
staat hier.

Welke aanvullende maatregelen hoeven niet meer worden
toegepast in het funderend onderwijs?
➢
➢

➢
➢

Het advies om preventief twee keer per week -ook zonder klachten- een zelftest te doen, is
vervallen.
In het leerlingenvervoer van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen
van het speciaal (basis) onderwijs is de verplichting vervallen om mondneusmaskers te
dragen. Het protocol zorgvervoer kinderen en jongeren, zoals opgesteld door Koninklijk
Nederlands Vervoer, is eveneens vervallen. Een overzicht van de nog geldende adviezen
staat hier.
Het dringende advies om na een positieve zelftest een confirmatietest te doen bij de GGD
is vervallen.
Sinds 19 april is het advies vervallen om in quarantaine te gaan nadat je in de buurt was
van iemand met corona.

Moeten medewerkers fysiek aanwezig zijn bij
teamvergaderingen?
Sommige medewerkers kunnen wellicht de vraag hebben of het voor hen verstandig is om mee te
doen met fysieke teamvergaderingen, bijvoorbeeld omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige
gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare
gezondheid. Houd rekening met elkaar en ga na of het echt nodig is dat iedereen fysiek bij de
teamvergadering aanwezig is, of dat de vergadering ook op een hybride manier kan plaatsvinden.

Heeft het onderwijspersoneel voorrang bij het maken van
een afspraak bij de teststraat?
Nee. Bij klachten volstaat het doen van een zelftest. De noodzaak van een voorrangsstraat voor
onderwijspersoneel bij de GGD is daarmee komen te vervallen. De voorrangsstraat is om die reden
opgeheven.
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Wat betekenen versoepelingen voor kwetsbare leerlingen en
huisgenoten met een kwetsbare gezondheid?
De versoepelingen kunnen bij sommige leerlingen de vraag oproepen of het voor hen verstandig is
om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een
coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. In het
servicedocument voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe een school met een dergelijke
situatie om kan gaan. Meer informatie is te vinden in het handelingskader.

Kunnen scholen aanvullende maatregelen in stand houden?
Het kan zo zijn dat een individueel schoolbestuur ervoor kiest om maatregelen in stand te houden,
omdat de lokale situatie daarom vraagt. In dat geval dient wel te worden voldaan aan de
bestaande voorwaarden die gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen.

Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende
maatregelen?
Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, hiervoor gelden de voorwaarden:
•

Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende
maatregelen onderbouwen1;

•

De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft
genomen op basis van advisering door het OMT;

•

Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het
schoolbestuur aan leerlingen en ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de
school tot deze maatregel(en) besluit.

Hoe zit het met het advies voor zwangere vrouwen om
afstand te houden?
Voor zwangere vrouwen blijft het advies gelden om vanaf 28 weken 1,5 meter afstand te houden.
Als dat niet kan met de reguliere werkzaamheden, dan doen zij vervangende werkzaamheden
waarbij wel 1,5 meter afstand kan worden gehouden.

Kunnen 12 tot en met 17 jarigen een booster krijgen?
Ja, dit kan. Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is een boosterprik voldoende
veilig en effectief voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Daarom is het voor jongeren die dat willen
mogelijk om een booster te halen. Het is een vrijwillige keuze. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar
die een boosterprik willen, kunnen bellen naar 0800-7070 om een afspraak te maken.

Wat betekent het mondkapjesadvies voor het funderend
onderwijs?
De verplichting tot het dragen van een mondneusmasker in de samenleving is losgelaten en
daarmee is ook het advies in het onderwijs vervallen. Ook is het advies vervallen om een
mondkapje te dragen in drukke openbare/publieke buitenruimtes waar geen 1,5 meter afstand
gehouden kan worden.
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Het bestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Bij het handhaven van een verplichting
zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is
daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.
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Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of
leerlingen in isolatie zitten, omdat zij corona hebben?
Veel scholen zullen al voorbereid zijn op afwezigheid van docenten en leerlingen in verband met
isolaties. Denk hierbij aan communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen; onderwijsaanbod en
afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. Scholen worden gevraagd om zoveel
mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen
afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is nadrukkelijk de professionele
keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden
afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.

Wanneer mag een school sluiten?
Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of geheel te sluiten, en
over te stappen op afstandsonderwijs. Het bestuur besluit alleen tot sluiting van een school:
•

•

Nadat de GGD een advies heeft uitgebracht over besmettingen op de school en de
beperking van het verspreidingsrisico en dit advies het best opgevolgd kan worden door
het sluiten van de school en het overgaan op afstandsonderwijs2; of
Indien organisatorisch geen andere mogelijkheid bestaat, doordat te veel personeelsleden
ziek zijn en geen vervanging beschikbaar is.

Bij sluiting van een school neemt het schoolbestuur contact op met de gemeente. Daarbij wordt ook
gevraagd hoe de continuïteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Een school meldt het ook als ze
weer open gaan. Het meldpunt schoolsluiting van de Onderwijsinspectie is per 1 mei 2022 gesloten.

***
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Indien de school sluit na advies van de GGD, dient met de GGD overlegd te worden wat er wel en niet kan op het gebied van
noodopvang. Zodat bijvoorbeeld de leerlingen van ouders/verzorgers in cruciale beroepen wel kunnen worden opgevangen.
Leerlingen die in isolatie moeten, kunnen niet alsnog op school opgevangen worden.
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