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Corona update             19 – 08 - 2021 

 

Start nieuwe schooljaar en de coronamaatregelen 

Corona-richtlijnen voor scholen blijven vrijwel gelijk 

Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen in het primair onderwijs en kinderopvang vrijwel niet te 

veranderen. De scholen beginnen het nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier als we voor 

de vakantie het schooljaar zijn geëindigd.  

De opvang is open geweest, waarbij de coronaperikelen minder aanwezig waren, de personele bezet-

tingsproblemen des te meer. 

De meeste maatregelen van vóór de zomer worden doorgetrokken, maar er zijn een paar versoepe-

lingen. 

De kinderen kunnen volledig naar school en opvang, en de collega’s houden ten minste tot 20 sep-

tember nog 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Met betrekking tot het testbeleid wordt aan medewerkers – die nog niet volledig gevaccineerd zijn 

– gevraagd om zich nog 2x per week preventief te testen. -> zelftest 

Collega’s die meer dan twee weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven niet meer in quarantaine als 

ze contact hebben gehad met een besmet persoon (buiten het huishouden).  

Het testadvies voor overige contacten (niet-nauwe contacten) vervalt. Verderop in deze update lees 

je meer hierover. 

De protocollen worden de komende week weer aangepast. De maatregelen zijn naar verwachting tot 

20 september van kracht.  

 

Nog even alle maatregelen op een rijtje: 

Ouders/verzorgers in de school 

Ouders/verzorgers mogen weer naar binnen, maar houd er rekening mee dat de 1,5 meter afstand 

tussen volwassenen en tussen kinderen en volwassenen nog steeds geldt, en dat de grootte van de 

ruimte bepaalt hoeveel personen bij elkaar kunnen komen. Dit kan bijvoorbeeld lastig zijn als ou-

ders/verzorgers aan het begin van de dag op hetzelfde tijdstip naar binnen zouden komen om hun 

kind naar de groep te brengen. Als de ruimte het niet toelaat dat volwassenen 1,5 meter afstand van 

elkaar houden, dan kun je ervoor kiezen dat ouders/verzorgers op dat moment niet (gelijktijdig) naar 

binnen komen, of kunnen looproutes worden gehanteerd.  

Dit betekent voor KC Sint Jan (tenminste tot 20 september):  

- Oudergesprekken mogen weer op school plaatsvinden, mits de 1,5 meter afstand aangehou-

den kan worden 

- Ouders (groep 1, 2, 3 en 4) mogen bij het brengen en halen op het plein. De leerkrachten 

staan op het plein te wachten om de kinderen in ontvangst te nemen.  

- De leerkrachten van de hogere groepen wachten ook op het plein om de kinderen mee naar 

binnen te geleiden. 
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Uitzondering hierop vormen de startende kleuters. Ouders van startende kleuters mogen 

met hun kind naar binnen. Omdat het meestal niet lukt om die 1,5 meter afstand te hou-

den, vragen we aan deze ouders om een mondkapje op te doen. Ook nieuwe leerlingen mo-

gen de eerste twee dagen naar de klas begeleid worden. Let hier wel op de afstand! 

- Alle kinderen komen via het plein naar binnen. 

- Buiten laten wij de looproutes op het plein los. 

- Fietsen worden weer in de fietsenstalling (buiten) gezet. 

 

Externen op de locatie 

Ook externen mogen volgens de landelijke richtlijnen weer naar binnen. Zij volgen daarbij de basis-

maatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen en ook van kinderen. Mond-

kapjes worden gebruikt waar het niet altijd lukt on 1,5 meter afstand te houden, zoals op de gangen. 

 

Mondkapjes 

Het dragen van mondkapjes is niet meer verplicht als er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Bij 

de overdracht van jonge kinderen is het niet mogelijk om deze afstand te bewaren. Ons advies is dan 

ook om op die momenten een mondkapje te blijven dragen. 

 

Kinderen onder 13 met snotneus mogen weer naar school 

De snottebellenrichtlijn is versoepeld. Hierdoor kunnen kinderen tot en met 12 jaar die lichte ver-

koudheidsklachten hebben, zoals een snotneus, weer naar school of de opvang zonder dat ze zijn ge-

test. 

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd dat de richtlijn versoepeld 

kon worden omdat er weinig besmettingen plaatsvinden op basisscholen en in de kinderopvang. Ook 

trekt het OMT het dringende testadvies voor kinderen onder de dertien met verkoudheidsklachten 

in. 

Zodra de nieuwe beslisboom beschikbaar is, zullen we deze plaatsen op het Blosseveld en de web-

site. 

Raadpleeg hier de beslisboom 

 

Sneltesten 

De subsidie voor de sneltesten is gestopt. Dat betekent dat er nu betaald moet worden als collega’s 

naar de snelteststraat in Alkmaar of Uitgeest gaan. Blosse gaat nu op zoek naar een goede, betrouw-

bare, betaalbare aanbieder van sneltesten. We komen zo snel mogelijk met informatie hierover.  

Sneltesten zijn op dit moment geen optie voor KC Sint Jan. 

 

Quarantaine en testen 

Volledig gevaccineerde medewerkers die een huisgenoot hebben met bevestigde Covid-19 hoeven 

niet in quarantaine maar laten zich wel (bij de GGD) testen op dag 5 na de laatste blootstelling. Een 

zelftest is hiervoor niet geschikt. 

https://www.boink.info/beslisboom
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Volledig gevaccineerde medewerkers die buiten hun huishouding in nauw contact zijn geweest met 

een persoon met bevestigde Covid-19 hoeven niet in quarantaine en hoeven zich ook niet op dag 5 

te laten testen. 

In beide gevallen geldt: zodra er klachten ontstaan is het advies aan de medewerkers zichzelf direct 

te laten testen. 

Onder volledig gevaccineerd verstaan we: de laatste Pfizer, Moderna of Astra Zeneca is minimaal 14 

dagen geleden ontvangen. Voor de Janssen vaccinatie geldt een termijn van 4 weken. 

Het testadvies voor overige contacten (niet-nauwe contacten) vervalt. 

Lees ook de Vaccineren en testen update van de GGD Hollands Noorden. 

 

Let op: 

Als je niet volledig gevaccineerd bent of langer dan 6 maanden geleden Corona hebt gehad, ga je on-

middellijk in quarantaine als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon. Vervolgens volg 

je de richtlijnen van het RIVM. 

 

Bron- en Contactonderzoek 

In het kader van Bron- en Contactonderzoek geldt nog steeds het beleid dat een hele klas of groep in 

quarantaine moet bij een besmetting. Deze maatregel zal beëindigd worden als iedereen die dat wil 

gevaccineerd is. Omdat de kinderen waar wij mee werken niet gevaccineerd zijn, is dit voor ons niet 

van toepassing. Nadere besluitvorming wordt rond 20 september verwacht. 

 

 

Een fijne start toewenst! 

Marion en Simone 

https://stichtingflore.sharepoint.com/sites/Corona/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/Corona/Gedeelde%20documenten/21116_GGD_NB_Corona%20extern%20%2325%20v3.pdf&parent=/sites/Corona/Gedeelde%20documenten

