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l 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
De afgelopen twee weken is er een duidelijke toename te zien in het aantal besmettingen 
onder leerlingen en leerlingen die thuis zijn (in quarantaine) omdat een huisgenoot een 
besmetting heeft opgelopen. Opgeteld bij de nodige griepgevallen is het aantal leerlingen 
dat thuis is of moet blijven afgelopen week flink opgelopen. Graag informeer ik jullie via 
deze update over de werkwijze en de afspraken die we hanteren.  
 
Gezien de forse toename van het aantal besmettingen lukt het ons niet meer om bij 
iedere individuele besmetting met jullie te communiceren. Zijn er in een klas meerdere 
besmettingen, dan vragen we de GGD Fryslân advies hoe te handelen. Indien nodig 
informeren we jullie daarna over eventuele acties. Dat kan per situatie verschillen en 
hangt af van bijvoorbeeld de hoeveelheid en het tempo van de besmettingen. Ons doel is 
uiteraard om zo veel mogelijk het onderwijs gewoon op school door te laten gaan.  
 
Omdat we het risico op besmettingen bij ons op school zoveel mogelijk willen beperken, 
staan hieronder nogmaals de belangrijkste maatregelen en richtlijnen (gebaseerd op het 
RIVM en de overheid): 
 
- Bij klachten die mogelijk te maken hebben met het coronavirus blijf je thuis en 

laat je je testen bij de GGD. Dat geldt ook als je gevaccineerd bent.  
- Heb je een positieve test? Laat het ons en je nauwe contacten zo snel mogelijk 

weten.  
- Meldt een positieve testuitslagen zo snel mogelijk, bij voorkeur via het 

ziekmeldnummer (0513) ……. Het kan zijn dat de wachttijd langer is doordat er 
momenteel veel meldingen zijn. Onze excuses hiervoor. 

- Ben je nauw contact (langer dan 15 minuten op een dag binnen 1,5 meter 
geweest)? Dan is het aangepaste advies om je direct en na 5 dagen te laten 
testen door de GGD. Na een eerste negatieve test mag je weer naar school. Dit 
geldt ook als je beschermd bent (gevaccineerd of genezen). Het kan zijn dat op 
verschillende websites (bijvoorbeeld van de overheid) deze nieuwe richtlijnen niet 
zijn aangepast. Het advies is evenwel om je er nu al wel aan te houden. 

- Is een huisgenoot besmet? Dan mag je NIET naar school, ook niet als je 
beschermd bent (gevaccineerd of genezen). Je gaat in quarantaine en laat je na 
vijf dagen testen. Bij een negatieve test mag je weer naar school. Ook in dit geval 
horen we dat graag direct zodat je het onderwijs online kunt volgen. Zie ook de 
gehele set aan richtlijnen en regels middels de volgende link: 
http://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten  

- Houd op school 1,5m afstand tot de volwassenen.  
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- Ontsmet bij binnenkomst in de school je handen, was je handen regelmatig en 
hoest/nies in je elleboog. 
 
In het PO en VO zijn er tot op heden geen nieuwe, meer beperkende maatregelen 
ingevoerd (naast de standaard hygiënemaatregelen). Dit om ten koste van alles de 
scholen open te houden. Daar zijn we op zich blij mee, maar we zien ook de risico’s van 
bijna geen maatregelen en de daarmee verminderde gevoelens van veiligheid, zowel bij 
leerlingen als het personeel. We vinden het van belang met elkaar de situatie in school 
leefbaar te houden. We waarderen het dat de bestaande regels (ook al zijn het er weinig) 
goed worden nageleefd.  
 
We voelen de verantwoordelijkheid om in school situaties te vermijden die de 
verspreiding van het corona virus kunnen vergemakkelijken. Eerder hebben we jullie al 
geïnformeerd over een aantal maatregelen, deze vullen we nu verder aan. 
 
 
Groepen en groepsgrootte: 
- Voorlichting aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 hebben we digitaal 

verzorgd. 
- Voorlichting over pakketkeuze en de doorstroom naar Heerenveen voor 

ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 3 H/V worden online aangeboden. 
- De projectdagen van de 3-mavo-leerlingen bij de Friese Poort hebben we tot 

nader orde uitgesteld. 
- We organiseren dit jaar geen fysieke Kerstviering voor leerlingen en ouders.  
- De ideeën die er waren rondom het organiseren van een Kerstgala voor de 

leerlingen schuiven we tot nader orde voor ons uit. We hopen in februari 2022 
alsnog een gala voor de leerlingen te kunnen organiseren. 

- We komen in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie met een mooi 
alternatief voor de kerstviering en het kerstgala. We informeren u daar volgende 
week uitgebreider over via onze nieuwsbrief die op 2 december aanstaande 
verschijnt. 

- Voor andere geplande activiteiten wordt per situatie en aantallen leerlingen 
bekeken wat haalbaar is. Vooralsnog kan de Sinterklaasviering op 2 december 
doorgaan. 

 
In het gebouw: 
- We adviseren de collega’s weer gebruik te maken van de aanwezige spatschermen 

(naar eigen inzicht). 
- Bij verplaatsing in het gebouw krijgen collega’s het advies een mondkapje te 

dragen (naar eigen inzicht). 
- Het onderwijsondersteunend personeel adviseren we een mondkapje te dragen 

tijdens de werkzaamheden waarbij zij in contact zijn met leerlingen (naar eigen 
inzicht). 

 
 
 
 
 
 
 



 

We snappen dat er meer leerlingen thuis in quarantaine zullen moeten gaan omdat een 
huisgenoot positief is getest. Dat gaat een steeds groter beroep doen op onlinelessen. 
Dat organiseren we, maar we hanteren een aantal spelregels: 
1. De leerling neemt contact op met de lesgevende docent via Teams om te vragen 

hoe de les gevolgd kan worden. 
2. De docent bedient de leerling via een online les of op een andere manier. 
3. Bovenstaande geldt alleen bij besmetting of quarantaine wanneer de leerling fit 

genoeg is om met zijn schoolwerk bezig te kunnen. 
4. Bij griep of andere klachten, waardoor een leerling ziek en afwezig is, ziekt de 

leerling uit en volgt hij/zij geen online lessen.  
 
Tot slot 
Om ervoor te zorgen dat we het onderwijs zoveel als mogelijk fysiek kunnen laten 
doorgaan, is het van belang de aangescherpte richtlijnen te volgen. Bij een positieve test 
horen we dat graag zo snel mogelijk. Samen met de leerling en de ouders/verzorgers 
brengen we bij een positieve testuitslag in kaart of alle nauwe contacten zijn 
geïnformeerd en ook in quarantaine zijn gegaan. Waar nodig worden leerlingen die 
volgens de aangescherpte richtlijnen in quarantaine moeten door ons naar huis gestuurd. 
We nemen in voorkomende gevallen daarover altijd telefonisch contact op met de 
ouders/verzorgers. 
Naar aanleiding van de eerstvolgende persconferentie zal ik jullie weer informeren over 
eventuele consequenties voor het onderwijs binnen Plein Joure. Mocht je naar aanleiding 
van deze update vragen hebben, dan kunt je deze stellen aan de coach of aan 
ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Alinka Spijkers 
Directeur  
Plein Joure  


