
Datum:  15-09-2021 

Aan:  Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen 

Van:  Freek ten Klooster, bestuurder 

Betreft:  Stand van zaken m.b.t. coronavirus 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Gisteren heeft het kabinet een volgende verruiming in de corona-maatregelen gepresenteerd.  

Middels dit korte schrijven informeer ik u over de gevolgen hiervan voor onze basisscholen. 

 

• De verplichte 1,5 meter afstandsregel in de scholen vervalt vanaf zaterdag 25 september 

aanstaande. Dit gold in het basisonderwijs al voor de kinderen, maar nu ook voor het personeel. 
 

• Na deze week, dus vanaf maandag 20 september, is het niet vanzelfsprekend meer dat een hele klas 

in quarantaine gaat wanneer er een besmetting blijkt te zijn. De GGD beoordeelt zo’n situatie (op 

vooral contact-intensiteit) en neemt een besluit ‘op maat’. Bij meerdere besmettingen in een groep, 

is de kans vanzelfsprekend groot dat de GGD besluit dat de hele klas in quarantaine gaat.   

 

We zijn blij dat de corona-knelling steeds meer afneemt, maar blijven tevens alert op ieders gezondheid. 

Daarom blijven we de basisregels hanteren in de scholen: 
 

• Voor kinderen met gezondheidsklachten blijft het 

beslisschema (hiernaast) gelden. 

• We blijven scherp op het uitvoeren van alle 

bekende hygiënemaatregelen (handen wassen, in 

elleboog niezen, geen handen geven, extra 

schoonmaak, ventileren/luchten, etc.).  

• Gelukkig kunnen we u als ouders/verzorgers weer 

op school ontvangen als dit nodig of gewenst is. 

Van een vrije inloop kan echter geen sprake zijn 

en we blijven ook voorzichtig met het ontvangen 

van grotere groepen ouders tegelijkertijd. 

• Bij afspraken in de school blijven volwassenen 

elkaar voldoende, veilige ruimte bieden. 

• Heeft u een afspraak op school, dan rekenen we 

erop dat u vrij van klachten bent.  

 

Het kabinetsbesluit wordt in de komende dagen nader uitgewerkt in de schoolprotocollen. Mocht dit 

nog nieuwe informatie voor u opleveren, dan brengt uw school u hiervan op de hoogte.  

 

Hartelijke groet,  

 

 

 

Freek ten Klooster  

 


