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Uitnodiging 

Veilig op school in deze coronatijd 

• Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op onze school. 

Veranderingen van de coronamaatregelen 

• Ons onderwijs kent al geruime tijd aanpassingen als gevolg van de 
coronapandemie. Elke nieuwe maatregel of het afschaffen van 
maatregelen zorgt voor veranderingen en kan vragen oproepen. 

Informatie delen en vragen beantwoorden over de coronamaatregelen 

• Tijdens de online informatieavond willen we informatie met u delen over de 
coronamaatregelen op onze school. Wij beantwoorden graag uw vragen 
die hier betrekking op hebben. U kunt uw vragen via de chat stellen. 



Huishoudelijke mededelingen

• Informatief 

• Vragen stellen via chat

• Geen gelegenheid voor discussie 

• Informatie wordt later deze week gedeeld met alle ouders 



Kaders in coronatijd 

• Overheidsbeleid – protocol voortgezet onderwijs – OMO
We volgen het overheidsbeleid. Als we vragen hebben, raadplegen we de Rijksoverheid, het RIVM of de GGD. De sociale partners in het onderwijs, de VO-raad en 
de vakbonden, stellen een protocol op voor het voortgezet onderwijs, dat bij wijzigingen in het overheidsbeleid aangepast wordt. We volgen de richtlijnen van dit 
protocol. Verder overleggen we binnen ons bestuur, OMO, met elkaar over de maatregelen en de uitvoering ervan. 

• Veiligheid (fysiek en sociaal)
Onze opdracht is om op school de fysieke en sociale veiligheid voor alle leerlingen en het personeel te bewaken. In de coronacrisis is veel aandacht geweest voor 
de fysieke veiligheid. Nu er meer maatregelen afgeschaft worden en het maatschappelijk debat over vaccineren gevoerd wordt, is het bewaken van de sociale 
veiligheid in combinatie met de fysieke veiligheid belangrijker dan ooit. 

• Onderwerpen in het maatschappelijk debat zijn 
op school onderwerpen in het kader van burgerschap 
Het gesprek voeren over onderwerpen die in het maatschappelijk debat spelen, hoort bij onze taak in het kader van burgerschap. Zo kunnen wij het gesprek voeren 
over testen en vaccinaties op een manier waarbij iedereen zich veilig voelt. Vragen naar testen en vaccinaties is een taak die niet bij ons hoort en waar we ons dan 
ook verre van houden. 



Nieuw protocol voortgezet onderwijs
augustus 2021

Onderscheid immune en niet-immune personen 
In het protocol van augustus 2021 wordt voor het eerst dit onderscheid gemaakt. 

Een persoon wordt als immuun beschouwd als deze: 

• 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), 
Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF 

• 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een 
doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF 

• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF

• COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden



Nieuw protocol vo – augustus 2021

Immune personen:

• moeten in quarantaine als ze wachten op een testuitslag of als ze 
positief getest zijn

• in alle andere gevallen is er geen quarantaine  

• hoeven geen zelftesten meer te doen

Niet-immune personen:

• moeten in quarantaine als ze wachten op een testuitslag of als ze 
positief getest zijn; als een huisgenoot koorts / 
benauwdheidsklachten heeft; als uit het BCO (bron- en 
contactonderzoek) blijkt dat ze in contact zijn geweest met iemand 
met COVID-19 

• dringend advies: 2x per week een zelftest doen



Nieuw protocol vo – augustus 2021

Ongewijzigd

• Alle hygiënemaatregelen blijven

• Speciale regels voor risicogroepen zijn onveranderd

• Gezondheidscheck: bij verkoudheidsklachten, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of 
smaak blijf je thuis en advies om te laten testen bij de GGD

• Als je klachten ontwikkelt in de loop van de dag, moet je nog 
steeds naar huis met advies om te laten testen bij de GGD



Nieuw protocol vo – augustus 2021

Wijzigingen per 25 september

• 1,5 meter afstand houden, als verplichting, tussen personeel en 
leerlingen verdwijnt 

• Geen mondkapjesplicht meer

Respecteer elkaars veiligheid!
Als leerlingen of personeel afstand wil blijven houden of een mondkapje wil blijven dragen, dan respecteren we dat. 



(Buitenlandse) reizen

• Kader: alle leerlingen moeten mee kunnen gaan
De ‘leerjaarreizen’ die plaatsvinden in de eerste weken van het schooljaar, zijn bedoeld voor alle leerlingen in een leerjaar. We vinden het van groot belang dat alle 
leerlingen dan ook mee kunnen gaan. 

• Overheid: testen voor niet-immune leerlingen (coronacheckapp) voor 
vertrek thuis en buitenland
Volgens de gegevens van het RIVM waren twee weken geleden in deze regio minder dan 50% van de kinderen in de leeftijdsgroep van 12 – 17 jaar volledig 
gevaccineerd. Het betekende dat meer dan 50% van de leerlingen zich bij de GGD zou moeten laten testen voorafgaand aan vertrek in Nederland en voorafgaand 
aan vertrek in het buitenland. 

• Quarantaine in het buitenland
Als een leerling in het buitenland positief getest wordt, betekent het dat deze leerling ter plaatse een week of 10 dagen, naar gelang de regels van het land, in 
quarantaine moet. Het kan dus betekenen dat een (groep) leerlingen een week of langer in het buitenland moet blijven onder begeleiding van een personeelslid 
van onze school, die bij de leerling(en) blijft. 

We hebben veel gesproken over de buitenlandse reizen en geconcludeerd dat de voorwaarden en onzekerheden voor een aantal afzeggingen zou zorgen, waardoor niet alle en zelfs 
niet bijna alle leerlingen zouden kunnen deelnemen. Verder hebben we quarantaine in het buitenland als zodanig bezwaarlijk gezien, dat we uiteindelijk besloten hebben de reizen nu 
niet door te laten gaan.

Inzet op later dit schooljaar, indien mogelijk. 
Als het mogelijk is, willen we de reizen later dit schooljaar door laten gaan. We zijn in overleg met de reisorganisaties en houden de (veranderende) regels en 
omstandigheden nauwlettend in de gaten. We overleggen met de medezeggenschapsraad over de ouderbijdrage van de reizen. Zodra we met de 
medezeggenschapsraad afspraken hebben gemaakt, brengen we ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte. 



Coronamaatregelen op school 
na 25 sept 21 

Overheidsbeleid – school voert uit

• Zelftesten
- aanbieden aan niet-immune leerlingen
- optioneel voor immune leerlingen die preventief willen blijven testen

Geen overheidsbeleid – school doet niets

• Prikbussen bij/op school 
• Coronacheckapp

Er is geen overheidsbeleid ten aanzien van prikbussen op of nabij school. Er is geen overheidsbeleid ten aanzien van een coronacheckapp om in school onderwijs 
te kunnen volgen. Het betekent dat wij op deze onderwerpen niets doen.  



En verder

Wijzigingen in overheidsbeleid

• Eerst ouder(s)/verzorger(s) informeren

• Geen medische handelingen zonder toestemming

Ameland (vestiging Boxmeer)

• Klachten? Altijd eerst contact met ouder(s)/verzorger(s)
Als een leerling op Ameland coronagerelateerde klachten heeft, nemen we altijd als eerste contact op met ouder(s)/verzorger(s).  



Informatie

Alle ouders ontvangen 

• Informatie van deze bijeenkomst + vragen en antwoorden 

Vragen die niet beantwoord zijn? 

• Mail naar info@elzendaalcollege.nl

Dank voor uw aanwezigheid! 
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