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Sittard, 28 november 2021  
  
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  
  
  
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de 
coronabesmettingen in te dammen. 
Daarbij zijn ook nieuwe adviezen en verplichtingen voor het basisonderwijs en het speciaal 
(basis)onderwijs afgekondigd. De nieuwe maatregelen gaan a.s. maandag 29 november in  
en duren in ieder geval tot 20 december.  
 
Scholen blijven open, behalve als er teveel besmettingen zijn 
Wij zijn blij dat de scholen niet hoeven te sluiten. Sommige scholen hebben te maken met grote 
aantallen besmettingen, bij andere valt het mee. Op deze manier kunnen wij er toch voor zorgen 
dat zoveel mogelijk kinderen fysiek onderwijs krijgen en hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen 
zien. 
Tegelijkertijd willen we de problemen waar we mee te kampen hebben niet mooier voorstellen dan 
ze zijn. Zoals u inmiddels weet heeft Limburg te lijden onder corona en is hier het aantal 
coronabesmettingen het hoogst van heel Nederland.  
Ook op dit moment zijn hele scholen gesloten of moeten hele groepen thuis blijven, omdat het 
aantal besmettingen onder kinderen te groot is. Als we die maatregelen nemen, overleggen we dat 
altijd met de GGD. 
Daarnaast hebben we te maken met besmettingen onder leerkrachten of leerkrachten die thuis 
verplicht in quarantaine moeten blijven.  
Dit zet het fysieke onderwijs heel erg onder druk. We doen wat we kunnen, maar kunnen niet 
garanderen dat uw kind, ook als het gezond is, de komende weken steeds naar school kan komen. 
 
Maatregelen 
Kindante volgt de maatregelen zoals die door het kabinet zijn afgekondigd en die in overleg met de 
sector zijn opgesteld. Dit doen onze scholen in afstemming met hun kindpartner. 
We maken onderscheid tussen verplichte maatregelen en adviezen vanuit de rijksoverheid. 
 
Verplichte maatregelen 

 Leerkrachten dragen mondkapjes in de gangen en looproutes. In de klas mag het 
mondkapje af. 

 Kinderen jonger dan 12 jaar blijven thuis bij verkoudheidsklachten, ook als ze mild zijn. Het 
snottebellenbeleid is dus strenger geworden. 

Dringende adviezen 

 Leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen twee keer per week een zelftest. Dit geldt ook voor 
kinderen die al corona hebben gehad.  
Overigens is dit een taak van de ouders. De scholen van Kindante gaan de kinderen van 
de bovenbouw niet testen. 

 Leerkrachten doen twee keer per week een zelftest, of ze nu gevaccineerd of immuun zijn 
of niet. 

 Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Als dat niet kan, brengt maximaal één 
ouder of verzorger ze naar school. 

 De school maakt de komende week – indien mogelijk – weer looproutes in het gebouw. 
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 Kinderen van groep 6,7 en 8 dragen mondkapjes in de gangen en looproutes in de school. 
In de klas mag het mondkapje af. 

 Cohortering en gespreide pauzes zijn dringende adviezen. Dit zal op veel scholen niet 
mogelijk zijn of ze zullen hier niet voor kiezen vanwege de continuering van het 
onderwijsconcept. U wordt als ouder/verzorger daarover door de school en kindpartner 
geïnformeerd. 

 

We realiseren ons heel goed dat de nieuwe maatregelen consequenties hebben voor u en uw 
gezin. Toch krijgen we corona er deze winter alleen onder als we samen – op school, op het werk 
en privé – de maatregelen zoveel als mogelijk is, volgen. Dat is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Kindante neemt die verantwoordelijkheid. 
   
We blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen en zullen nieuwe ontwikkelingen ook met u delen.   
  
We hopen dat u en uw gezinsleden en familie in goede gezondheid zijn en blijven en hopen u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

Met vriendelijke groet, 
 

Peter Lemmens en Thecla van Hoogstraten 
College van Bestuur van Kindante 


