
 

Hoevelaken, 25 juni 2021 

 

 

Betreft: versoepelingen coronamaatregelen vanaf maandag 28 juni a.s. 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen in de persconferentie van 
vrijdag 18 juni jl. is het Protocol voor het basisonderwijs per 23 juni 2021 
aangepast. De versoepelingen gaan op 26 juni 2021 in. Er zijn geen nieuwe 
maatregelen in opgenomen, wat niet langer geldt is geschrapt.   

Hieronder vind u een samenvatting van de huidige maatregelen:  

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool:   

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

of benauwdheid.   

Zij moeten thuisblijven als:   

• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, 
niezen en keelpijn);  

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of 
(meer dan incidenteel) hoest.   

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;   
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 

infectie;  
• 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; 

• 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. 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. 

 

Er worden geen handen geschud. Handen worden regelmatig gewassen.   

 

  

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/#protocol-basisonderwijs-versie-23-juni


 

 

De 1,5 meter afstand tussen volwassenen blijft gehandhaafd. Dat geldt uiteraard 
voor personeelsleden, maar ook voor ouders. We vragen ouders daarom nog steeds 
hun kind te brengen tot aan het hek en de kinderen vervolgens zelf naar binnen te 
laten lopen.  

Ook verzoeken we ouders nog eens vriendelijke doch dringend ook bij het halen en 
brengen de 1,5 meter afstand onderling te bewaken.   

Ouders mogen nog steeds de school niet inkomen hij het halen en brengen van de 
kinderen. Wel zijn ouders op afspraak welkom.   

Er hoeven op en rond de school geen mondkapjes meer gedragen te worden.   

Het werken in cohorten kan worden opgeheven. Dit hadden we al gedaan in de 
bovenbouw, maar geldt nu dus ook voor de andere bouwen.  

De leerlingen kunnen weer door de gebruikelijke ingang naar binnen.  

De koelkasten kunnen door leerlingen weer gebruikt worden.  

De afscheidsavond van groep 8 met de musical kan op woensdagavond 14 juli 
doorgaan. Op dinsdag 13 juli zal de musical tijdens de schooleinddag worden 
opgevoerd voor alle kinderen in de grote zaal.  

Wel zullen we voor de avondvoorstelling aan ouders de 1,5 meter afstand moeten 
waarborgen tussen de volwassenen onderling, wat concreet betekent dat we 
beperkingen zullen moeten hanteren m.b.t. het aantal gasten. Hierover volgt later 
nog specifieke informatie voor de ouders van de leerlingen van groep 8. Voor de 
thuisblijvers wordt op de afscheidsavond een professionele livestream 
georganiseerd, zodat zij niks zullen missen. 

De buitenspeeltijden zullen worden hersteld; net als de bovenbouwers, zullen 
middenbouwkinderen weer samen buiten gaan spelen. Kinderen hoeven niet meer in 
cohorten (in hun eigen bubbel) te spelen.  

De versoepelingen gelden ook voor de tussenschoolse opvang (TSO). Tussen 12.00 
en 13.30 uur zullen de groepen weer samen lunchen en buitenspelen.  

En ook de introductiedag van 7 juli kan doorgaan zoals gepland!  

 

We zijn blij met deze versoepelingen! 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Philippe de Kort 
Interim directeur-bestuurder 


