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Aan: 
Ouders en/of verzorgers van leerlingen Stichting De Waarden  
 
 
Zevenbergen, 6 februari 2021  
Onze ref.: 2021-7/LH/VP 
Betreft: Coronavirus – aangepast ‘snottebellenbeleid’ 
Bijlage: I, versie II richtlijnen, adviezen en regels 
 
 
Geachte ouders en/of verzorgers,  
 
 
Het Outbreak Management Team (OMT) heeft laat op de avond van vrijdag 5 februari jl. een nieuw advies 
uitgebracht over het test, - en thuisblijfadvies voor kinderen van 0-12 jaar (tot en met groep 8). Dit nieuwe 
advies heeft geleid tot aanpassing van de protocollen. Dit beleid wordt ook wel het ‘snottebellenbeleid’ 
genoemd in de media. Graag brengen wij u hiervan op de hoogte.  

Kinderen van 4 tot 12 jaar (tot en met groep 8), thuisblijven en testen bij klachten 
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar, tot en met groep 8, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari 
aanstaande aangepast. Zij moeten met alle klachten passend bij corona (COVID-19) thuisblijven en getest 
worden. Dit zijn dus ook verkoudheidsklachten, zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn.  
Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten als astma of hooikoorts 
hebben, zonder koorts en benauwdheid. Uiteraard blijft het u als ouders en/of verzorgers vrij staan om u kind 
wel/niet te laten testen. Dit kan eventueel invloed hebben op het aantal dagen thuisquarantaine. Dit leest u 
terug in de bijlage bij deze brief.  
 
Wegstuurbeleid, thuisblijf regels en testbeleid 
Dit nieuwe advies heeft invloed op het beleid en het herziene landelijke protocol. Dit betekent dat het 
wegstuurbeleid, de thuisblijf regels en het testbeleid hierop aangepast zijn. U leest hierover meer in de 
bijlage van deze brief. Bovenaan in de bijlage is opgenomen welke paragrafen dit betreft. De overige 
maatregelen, adviezen en beleid zijn ongewijzigd.  
 
Noodopvang 
Bij scholen waar tijdelijk afgeweken wordt van het reguliere rooster heeft het nieuwe advies invloed op de 
noodopvang. Hier zullen ook de thuisblijfregels aangehouden worden. Meer informatie over de noodopvang 
leest u in de bijlage bij deze brief.  
 
Rondom het schoolgebouw 
De afgelopen dagen hebben wij van ouders en/of verzorgers de vraag gekregen waarom er buiten (de poorten 
van) de schoolgebouwen aan de ouders dringend wordt verzocht om bij het brengen/ophalen van uw 
kind(eren) een mondneusmasker te dragen, terwijl u zich op een openbaar terrein bevindt. Graag lichten wij 
dit dringende verzoek aan u toe, waarbij we willen benadrukken dat het een dringend verzoek is, en hiermee 
dus geen verplichting voor u geldt. Onze scholen zijn door de overheid dringend gevraagd om zoveel als 
mogelijk een bijdrage te leveren aan het kunnen toepassen van de afstandsregels tussen volwassenen. Het 
komt regelmatig voor dat er (groepen) ouders buiten het schoolgebouw staan, bij het ophalen van de 
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kinderen, waarbij waarneembaar is dat de 1,5 meter afstandsregel niet wordt toegepast. Voor de veiligheid 
van uw kind(eren) en onze medewerkers verzoeken wij u daarom bij het brengen/ophalen een 
mondneusmasker te dragen, de 1,5 meter afstand toe te passen en de eventuele looproutes te volgen.  
 
Tot slot 
Danken wij u wederom voor uw aandacht. Voor nu nog een prettig weekend gewenst! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf  
bestuurder   
 
Cc: MR’en van alle scholen   


