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Aan alle ouders en verzorgers  
 

 

Zevenbergen, 28 juni 2021   
Onze ref.: 2021-347/LH/vp  
Betreft: versoepeling corona richtlijnen 
Bijlage: Snottebellenbeleid & thuisblijfregels 
 
 
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  
 
Het kabinet heeft besloten de geldende corona richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 juni 
aanstaande. Er is gepleit voor verdere versoepelingen omdat de corona richtlijnen in het onderwijs niet meer 
in lijn waren met de versoepelingen in rest van de maatschappij. Graag breng ik u op de hoogte wat deze 
versoepelingen voor onze scholen betekent en welke maatregelen niet veranderen.  
 
Versoepelingen op de scholen 

- Mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet meer gedragen. Tenzij het 
houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is.  

- De bubbels (cohortering) worden per 26 juni losgelaten.  
- Groep 8 mag een eindmusical opvoeren. 
- Klassen kunnen weer op schoolreisje, excursies, schoolkamp et cetera.   

 
Maatregelen die niet veranderen 

- Het wassen van de handen, schoonmaken (ook leermaterialen) en ventileren blijven we intensief doen 
op onze scholen.  

- Het houden van 1,5 meter afstand tussen volwassen op school. Dit geldt niet voor de leerlingen 
onderling en de leerlingen en de leerkracht.  

- De 1,5 meter afstandsregels om de school blijven van toepassing. We verzoeken u vriendelijk hiermee 
rekening te houden evenals de loop, breng en haalroutes die van toepassing blijven tot nader bericht.  

- Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ blijft van toepassing voor alle leerlingen. Wanneer uw kind(eren) 
naar school mogen en wanneer zij thuis moeten blijven leest u terug in bijlage I van deze brief.  
 

Als er op de school van uw kind(eren) nog aangepaste regels gelden of de versoepelingen gaan in na de 
zomervakantie, dan wordt u hierover geïnformeerd door de schooldirecteur van de school van uw kind(eren). 
 
De coronacrisis nog niet voorbij is. Samen hebben we grote stappen gemaakt. Ik wil u enorm bedanken voor 
uw medewerking en flexibiliteit in de afgelopen ruim 1,5 jaar. Het heeft veel gevraagd van onze leerlingen, 
medewerkers en zeker ook van u als ouder(s)/verzorger(s). In het belang van de gezondheid van iedereen 
hebben we samen een topprestatie geleverd. Dank u wel! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Lucienne Hoogwerf 
bestuurder  
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Bijlage I – Snottebellenbeleid & thuisblijfregels kinderen 4 tot en met 12 jaar 
 

 
- Leerlingen mogen naar school als: 

o ze af en toe hoesten;  
o met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts of 

benauwdheid 
 

- Leerlingen blijven thuis als: 
o het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  
o het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest;  
o als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;  
o het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie; 
o het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
een negatieve testuitslag heeft;  

o het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft 
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze 
periode mag het kind daarna weer naar school;  

o een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school als het 24 uur volledig 
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen 
ook weer naar school.  
 

- Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 
o het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);  
o de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 

hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is;  
o er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;  
o het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis 

totdat de uitslag bekend is.  
 

- Als hulpmiddel om te beslissen of uw kind(eren) wel niet naar school mogen kunt u gebruik maken 
van de ‘beslisboom’ van organisatie Boink. De meest actuele versie vindt u hier: 
https://www.boink.info/beslisboom. 
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