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Beste ouders, verzorgers, 

 

Bij deze een aanvulling op onze Corona-maatregelen.  

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM en blijven alle genomen maatregelen tot nu 

toe van kracht. Ook laten onze medewerkers zich testen als er bijvoorbeeld 

verkoudheidsklachten zijn.  

 

Ook leerlingen dienen bij verkoudheidsklachten, koorts en/of keelpijn thuis te blijven en zich te 

laten testen of dienen minimaal 24 uur klachtenvrij te zijn. Als dergelijke klachten op school 

naar voren komen gaat die leerling in overleg met ouders naar huis. 

 

Indien er sprake is van besmetting met het Corona-virus bij een van onze leerlingen of 

medewerkers zal in overleg met de GGD besloten worden welke stappen ondernomen 

worden.  

 

De testcapaciteit in Nederland staat echter onder druk en dat is ook voor ons merkbaar. 

Hierdoor zijn er regelmatig een of meerdere medewerkers thuis in afwachting van de test en 

uitslag.  

Binnen Onderwijsgroep Buitengewoon is een stappenplan opgesteld hoe we omgaan met de 

afwezigheid van medewerkers. Afhankelijk van het aantal afwezige medewerkers wordt één 

van de volgende maatregelen genomen waarbij het uitgangspunt is om de leerlingen zo veel 

als mogelijk naar school te laten komen.    

 

Medewerkers met klachten blijven, in afwachting van de testuitslag, dus thuis.  

Als er sprake is van een zieke medewerker, ondernemen we de volgende stappen: 

1) Zieke medewerkers worden zoveel mogelijk vervangen. 

2) Als het mogelijk is dat de leerkracht vanuit thuis kan werken wordt er, waar passend 

voor de groep, onderwijs op afstand gegeven. De assistent is dan in de klas aanwezig 

voor de nabije begeleiding.   

3) Indien bovenstaande niet mogelijk is, kan er geen onderwijs worden gegeven. De 

assistent zal dan opvang van de leerlingen verzorgen. 
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4) AIs blijkt dat optie 1 t/m 3 niet mogelijk is, dan zullen er één of meerdere klassen    

thuis blijven. Er wordt dan geen les gegeven aan deze leerlingen, dus ook geen 

afstandsonderwijs. 

5) Indien er sprake is van te veel zieke medewerkers, dan zal de school gesloten worden. 

 

Tot nu toe heeft zich alleen stap 1 en 2 voorgedaan. Mocht de situatie zich voordoen dat stap 

4 of stap 5 in beeld komt, gaat dit altijd in overleg tussen de directeur van de school en de 

bestuurder van Onderwijsgroep Buitengewoon en informeren we jullie hier zo snel mogelijk 

over.  

Omdat dergelijke situaties niet voorspelbaar zijn kan zo’n besluit op zeer korte termijn ingaan. 

 

Uiteraard mogen jullie erop vertrouwen dat we er alles aan doen om de afwezigheid van 

medewerkers op te vangen binnen stap 1 t/m 3.  

Toch willen we jullie wijzen op de noodscenario’s in stap 4 en stap 5 en vragen we jullie er 

rekening mee te houden dat het voor kan komen dat jullie zoon/dochter thuis moet blijven.  

 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van bovenstaande, neem 

daarover gerust contact op met Thijs van Montfort, teamleider, of met ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Gert-Jan Wismans 

Directeur Impuls 
 

 


