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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van stichting OBASE 
 

 
  Datum: 22 november 2021 

Behandeld door:  E. de Keijzer  Onderwerp:  Aanscherping coronabeleid Obase 

Uw referentie:   

   
 

 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
We hadden gehoopt u dit schooljaar geen brief meer te hoeven sturen over corona. Helaas 
loopt dit anders. Het aantal besmettingen stijgt snel en de maatregelen zijn inmiddels door 
het kabinet aangescherpt. Hoewel de regels voor scholen-specifiek niet zijn gewijzigd, heeft 
de aanscherping toch een effect op ons beleid. We geven u graag mee: Wat kan er nu wel, 
en wat niet? 
 
Weer even op een rij 
Als Zeeuwse schoolbesturen (verenigd in de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland) zijn we 
in overleg met de GGD Zeeland en het ADRZ (ziekenhuis) tot een gezamenlijke koers 
gekomen.  
 
We volgen de onderstaande richtlijnen tot aan de volgende persconferentie van 3 december 
2021. Indien er eerder maatregelen voor het basisonderwijs worden aangekondigd, dan 
informeren we u z.s.m. 
 
Ouders/verzorgers 

- Houden met het brengen en halen van kinderen 1,5 m afstand. 
- Houden ontmoetingen,  als bijvoorbeeld oudergesprekken, zoveel als mogelijk 

digitaal. 
- Beperken overige contacten met school tot beslist noodzakelijk. 
- Komen enkel de school binnen indien strikt noodzakelijk en op uitnodiging van de 

school. We maken tot nader order geen gebruik van leesouders.  
- Volgen bij klachten de meest recente beslisboom op obase.nl/corona. 

 
 

http://www.obase.nl/corona


 

   2/2 

 

 
Externen  

- Worden in de school zoveel als mogelijk beperkt, tenzij zij deel uitmaken van het 
schoolaanbod. Het Sinterklaasfeest is onderdeel van dit aanbod. Sinterklaas is dus 
welkom. 

- Worden bij binnenkomst om een gezondheidscheck gevraagd. 
- Dragen een mondkapje als zij zich door school bewegen; in de groep of ruimte mag 

het af. 
- Houden zich aan de hygiënemaatregelen van de school. 
- Nemen bij noodzakelijk contact de 1,5 meter regel in acht. 
- Volgen bij klachten de meest recente beslisboom op obase.nl/corona.  

 
Personeel 

- Draagt mondkapjes als zij zich door de school bewegen; in de groep of ruimte mag 
het af. 

- Beperkt zich in fysiek contact met collega’s na lestijd. Zij pauzeren in het eigen 
lokaal.  

- Zorgt voor voldoende ventilatie. Ramen en deuren open tijdens de pauzes. 
- Vergadert zoveel mogelijk digitaal. 
- Volgt bij klachten de meest recente beslisboom op obase.nl/corona.  

 
Kinderen  

- Wassen hun handen voor zij de klas ingaan, ook tussendoor bij terugkomst pauzes, 
toiletbezoek en andere momenten. 

- Volgen bij klachten de meest recente beslisboom op obase.nl/corona.  
 
Daarnaast laten we ons adviseren door de GGD Zeeland wanneer er besmettingen 
plaatsvinden op school, en handelen wij daarnaar. Ook adviseren wij u de richtlijnen van de 
overheid over ‘kinderen en thuisquarantaine’ nog eens na te lezen. 
 
Met elkaar, voor elkaar 
Het is voor iedereen moeilijk om weer in dit stramien te komen. Dat begrijpen we heel goed. 
Toch vragen we u om begrip voor deze situatie. Als we ons met elkaar inzetten, kunnen we  
het oplopen van de besmettingen hopelijk minimaliseren.  Ook hopen we de uitval van 
leerkrachten zoveel mogelijk te voorkomen. Onze focus ligt op het onderwijs aan uw 
kind(eren). Het doorgaan van de lessen staat voorop. 
 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Kijk op obase.nl/corona 
voor de laatste info. We hebben u nodig, kunnen we weer op u rekenen? 
 
Met warme groet, 
mede namens de schooldirecteuren van OBASE, 
 
drs. E. (Ewald) de Keijzer 
directeur-bestuurder OBASE 
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