
 

 

 

 
 

 
 

Aan de ouders en/of verzorgers van de  

leerlingen van de scholen van Stichting Meer Primair  
 

 
 

 
 

Datum  : 24 maart 2021 

Betreft  : coronabesmettingen 
Contactpersoon : College van bestuur 

Email  : bestuursbureau@meerprimair.nl 
 

 
 

 

Geachte ouder/verzorger, 
 

De basisscholen zijn sinds enkele weken weer open en helaas moeten we constateren dat sommige 
basisscholen van Meer Primair te maken hebben met veel coronabesmettingen. We hadden allemaal 

gehoopt dat de landelijke besmettingscijfers zouden dalen, maar helaas is dat niet het geval. We zien 

dat teams op de scholen hun best doen om het onderwijs voor leerlingen door te laten gaan. De 
oplossingen zijn echter niet altijd simpel, het onderwijs staat in enkele groepen onder druk vanwege 

het grote aantal zieke leerkrachten. Het regionale lerarentekort maakt dat vervanging nagenoeg niet 
te vinden is.  

 
Op sommige scholen hebben we kinderen of groepen naar huis moeten sturen. We doen dat 

natuurlijk liever niet, maar in sommige gevallen zijn zulke drastische maatregelen nodig om de 

veiligheid van een grotere groep te kunnen garanderen.  
 

Wat kunt u als ouder doen? 
Uiteraard staan we gezamenlijk – directie, leerkrachten en schoolbestuur – voor een continue 

ontwikkeling van uw kind. We zullen er alles aan doen om het onderwijs door te laten gaan en willen 

het aantal besmettingen op school zo laag mogelijk houden. We houden ons daarom aan de 
hygiëneregels en zorgen voor voldoende natuurlijke ventilatie. We kunnen uw hulp als ouder ook goed 

gebruiken. Als we corona eronder willen krijgen, is het belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen 
blijft houden.  

 

• Wanneer uw kind klachten heeft, houd het dan thuis. Dit geldt ook voor lichte klachten. Doe 

een coronatest en wacht totdat de klachten over zijn. 

• Kinderen die geen coronatest doen, blijven in totaal tien dagen in quarantaine en kunnen dus 
niet naar school komen. 

• Als u zelf klachten heeft, kom dan niet naar school. Alle personen met griepachtige 

verschijnselen blijven thuis totdat onomstotelijk vast staat dat er geen sprake is van het 
coronavirus. 

• Draag een mondkapje als u kinderen wegbrengt of ophaalt en houd 1,5 meter afstand tot 

andere ouders. 

• Kinderen in groep 7 en 8 vragen wij om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen 
school.  

• Was regelmatig de handen en nies in de elleboog. 

• Voor verdere informatie verwijzen wij naar de beslisboom.  

 

 
 

https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm-220920.pdf


 

 

 

 
Ons lerarenteam besteedt in de groep regelmatig aandacht aan het coronavirus. Bovenstaande 

punten worden besproken en het belang van het hygiënebeleid wordt regelmatig benadrukt. U kunt 
dat thuis ook doen. Samen kunnen we het aantal besmettingen terugdringen en zo de school open 

houden.  

 
U kunt erop vertrouwen dat we er alles aan zullen doen om het onderwijs door te laten gaan, we 

hopen op uw begrip en steun als dat onverhoopt niet lukt. We houden u regelmatig op de hoogte van 
de situatie. Voor vragen kunt u terecht bij directeur van de school van uw kind(eren).  

 
 

 

Met vriendelijke groet, 
Stichting Meer Primair 

  
Mevrouw M.A.M. Vendel en de heer C.E. Niezing 

College van bestuur 
 
 


