
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de 
zonnige vakantieperiode. We hebben er veel zin in om weer samen met alle leerlingen aan de slag te gaan! 
We kunnen ons goed voorstellen dat er bij u vragen spelen rond de start van dit schooljaar en de 
coronamaatregelen.  
 
Stand van zaken actuele corona-onderwerpen 
Ook in het nieuwe schooljaar blijven we onverminderd alert op de coronamaatregelen. Aanvullend op onze 
communicatie van 3 juli geven we in deze brief graag aan hoe we binnen Openbaar Onderwijs Groningen 
omgaan met enkele actuele onderwerpen:  
 

 Terugkomst uit oranje/rood gebied: quarantaine, óók na coronatest 
Zoals voor de vakantie is gecommuniceerd geldt voor leerlingen (vanaf 13 jaar) en medewerkers 
die op vakantie zijn geweest naar een land met een rood of oranje reisadvies dat zij bij terugkomst 
twee weken in thuisquarantaine moeten blijven. We willen u om veiligheidsredenen oproepen om 
dit strikt op te volgen. Een bezoek aan een gebied met een rood of oranje reisadvies of 
ziekteverschijnselen die lijken op corona meldt u altijd aan de schoolleiding. Indien er na terugkeer 
uit een oranje of rood gebied een coronatest wordt gedaan geldt bij een negatieve uitslag (geen 
corona) een thuisquarantaine van 14 dagen. Bij een positieve test (wel corona) is dat nog 
minimaal 8 dagen in thuisquarantaine uitzieken tot er geen klachten meer zijn. We blijven hier zeer 
alert op en zorgen samen voor een veilige schoolomgeving.   

 
 Ventilatie: onderzoek per locatie 

De ventilatie, met name op de scholen in het voortgezet onderwijs, heeft de aandacht in de media. 
Op al onze scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs wordt een onderzoek gedaan 
naar de stand van zaken en mogelijkheden door onze afdeling Huisvesting in samenwerking met 
een externe partij. Al in april hebben we de ventilatie op maximale capaciteit staan en de 
recirculatie uitgezet en dit zal in het nieuwe schooljaar ook weer het geval zijn. Mocht dit op enkele 
locaties toch niet voor het gewenste effect zorgen, dan kunnen we voldoen aan de richtlijnen van 
het RIVM met de uitwijkmogelijkheid van natuurlijke ventilatie. Uiteraard volgen er in dat geval per 
locatie aanbevelingen die we kunnen toepassen in voorbereiding op het najaar en andere 
weersomstandigheden. De school van uw kind(eren) informeert u hier komende week over zodra 
de uitkomsten bekend zijn. 

 
 Groepsactiviteiten en schoolreizen: zeer terughoudend 

Ook na de zomervakantie blijven we voorzichtig met schoolreizen. Omdat de ontwikkelingen 
momenteel elkaar weer snel (kunnen) opvolgen is het volgende besloten: tot de kerstvakantie 
blijven we zeer terughoudend met schoolreizen en activiteiten. We gaan niet naar het buitenland 
en binnen Nederland worden geen meerdaagse reizen georganiseerd vanuit school of daarin 
geparticipeerd door docenten en leerkrachten als er buiten de school om iets wordt georganiseerd. 
Deze afspraken zijn daarmee voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs gelijk. 
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Ouders/verzorgers op school 
Zoals gecommuniceerd voor de vakantie mogen we ouders weer ontvangen op het schoolterrein 
en in onze gebouwen. Uiteraard blijven daarbij hygiëneregels en 1,5 meter tussen volwassenen 
gelden. Belangrijk: dit betekent niet dat er een vrije inloop in school en op het schoolplein is. Elke 
school bepaalt wat haalbaar en wenselijk is voor een locatie. Voorafgaand aan een afspraak of het 
betreden van schoolgebouw ontvangt u vanuit school de checklist ‘triage’ van de overheid. De 
school van uw kind(eren) informeert u hierover. 
 
Beschermingsmiddelen 
Het RIVM geeft aan dat het standaard gebruiken van aanvullende beschermingsmiddelen op 
school niet nodig is. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen houden we ons aan deze richtlijn. We 
erkennen daarnaast wel dat deze middelen ook een rol kunnen spelen in het veiligheidsgevoel. Er 
wordt per school bepaald of er vanuit die gevoelscomponent aanvullend op de logistieke 
maatregelen in school middelen zoals mondmaskers of preventieve schermen worden ingezet. Van 
de school van uw kind(eren) hoort u wat de leerlingen kunnen verwachten op school. Het gebruik 
van mondkapjes door leerlingen faciliteren we in navolging van het overheidsbeleid niet, maar het 
gebruik uit persoonlijke overwegingen zullen we uiteraard niet verbieden.   

 
 Standaard maatregelen en schoonmaak 

De voorgaande onderwerpen hebben we uitgelicht vanwege de actualiteit of het belang op dit 
moment rond de start van alle scholen. Onze professionele schoonmaak werkt met een standaard 
preventiegericht programma en uiteraard blijven we werken volgens de richtlijnen van het RIVM, 
GGD en de protocollen van de onderwijsverenigingen in het primair, voortgezet en speciaal 
onderwijs. Hier kunt u een overzicht vinden van de actuele maatregelen van het RIVM. De regels 
worden ook op school zichtbaar gecommuniceerd. Samen met jullie zorgen we dat we op 
verantwoorde wijze het onderwijs kunnen vormgeven voor al onze leerlingen.   

 
Mochten er nog vragen zijn aan de hand van het bovenstaande, neem dan gerust contact op met de 
schoolleiding van de school van uw kind(eren). In deze brief hebben we een aantal overkoepelende 
afspraken benoemd. Er spelen ongetwijfeld nog andere schoolspecifieke zaken voor elke locatie. Hierover 
wordt u dan ook geïnformeerd vanuit de schoolleiding.  
 
Rest ons nog om te herhalen dat we er naar uitkijken om alle leerlingen weer te mogen ontvangen op school 
en samen er een mooie start van het schooljaar van te maken! 
 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

  

 
 
Theo Douma 
Voorzitter College van Bestuur           

Samen corona onder controle Pagina 2 van 2 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

