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Maatregelen van Stichting OPONOA 

WERKGROEP CORONA 

In het voorjaar toen het Covid-19-virus in ons land kwam en we in 
‘lockdown’ moesten hebben we binnen OPONOA gewerkt met een crisis-
team om de zaken te organiseren. Ook op de scholen zelf is er door de 
teams hard gewerkt om de lessen op afstand te realiseren. We zijn nog niet 
van dit virus af en daarom hebben we een werkgroep opgericht die zich  
bezighoudt met alles rondom het Covid-19-virus, ofwel Corona. In deze 
werkgroep zijn alle geledingen van de stichting vertegenwoordigd.  
De werkgroep Corona gaat vooral kijken naar de maatregelen van de over-
heid en zal die vertalen naar richtlijnen voor de stichting en onze scholen. 
Sommige zaken zullen we stichting breed bepalen en andere zaken kunnen 
op schoolniveau bepaald worden.   
In de bijeenkomst van vorige week zijn er een aantal besluiten genomen. 
Daarover willen wij u middels deze nieuwsbrief informeren.  

PROTOCOL (SPECIAAL) BASISONDERWIJS 

Vanuit de Primair Onderwijsraad (PO-raad) worden er naar aanleiding van 
de maatregelen van de overheid protocollen gemaakt voor het basisonder-
wijs en het speciaal basisonderwijs. Deze protocollen zullen wij op de web-
site van stichting OPONOA publiceren zodat u daar kennis van kunt nemen. 
Wij plaatsen steeds de meest recente protocollen. Als er geen belangrijke 
wijzigingen zijn vanuit de overheid m.b.t. het primair onderwijs zal het     
protocol ook niet worden aangepast. U vindt het protocol onder de kop   
Menu - CORONA INFORMATIE aan de rechterzijde van de website: 
www.oponoa.nl 

VOLWASSENEN IN DE KLAS  

Stichting breed hebben we afgesproken dat er maximaal 2 volwassenen in 
een groep aanwezig zullen zijn. In belang van het kind kan hier een enkele 
uitzondering op worden gemaakt. 
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OUDERS IN SCHOOL 

Stichting breed hebben we afgesproken dat ouders voorlopig niet meer op 
school  mogen komen. Oudergesprekken worden telefonisch of digitaal gevoerd 
(een enkele uitzondering blijft mogelijk in overleg met de schoolleiding).                       
Uiteraard zijn wij wel altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen betreffende 
uw kind(eren). 

 
MONDKAPJES EN GEZONDHEIDSCHECK  

Stichting breed hebben we afgesproken dat alle externe bezoekers bij binnen-
komst op school een mondkapje dragen. Denk hierbij aan de conciërge van het 
stafbureau, directeur onderwijsteam, opleider in de school of monteurs. Ook 
wordt er een gezondheidscheck gedaan. 
Op de scholen wordt in overleg met eigen team bepaald of er buiten de klassen 
een mondkapjesplicht geldt voor de teamleden zelf. 
 

VIERINGEN OP SCHOOL 

Stichting breed hebben we afgesproken dat het Sinterklaasfeest in aangepaste 
vorm  kan plaatsvinden. De school zoekt hiertoe contact met de scholen in     
dezelfde woonplaats zodat er uniformiteit is. 

De kerstvieringen zullen op alle scholen tijdens de reguliere lestijd worden     
verzorgd en ouders/verzorgers kunnen niet voor het eten zorgen. De invulling 
hiervan wordt op school bepaald. 

Wij hopen volgend jaar weer meer gezamenlijke vieringen te hebben. 

COMMUNICATIE 

• Na een persconferentie van de regering zal de werkgroep Corona kijken of 
er maatregelen veranderd zijn. Als dat zo is zullen zij dit z.s.m. met de     
scholen communiceren. De school zorgt ervoor dat deze informatie ook bij 
de ouders terecht komt. Verder zal deze info op de website te vinden zijn. 

• Tenzij er toestemming is van ouders zal er op een school niet gecommuni-
ceerd worden over corona-besmettingen in een gezin. Zeker niet als dit geen 
gevolgen heeft voor de lessen op school. 

• Als er onverhoopt weer een schoolsluiting zou plaatsvinden (wat wij         
absoluut niet verwachten) dan zal er tussen leerkracht en ouders regelmatig 
telefonisch contact zijn. Dat hoeft niet wekelijks. Daarnaast zullen we zoveel 
mogelijk de lessen digitaal aanbieden en daar waar nodig faciliteren in      
devices van school. 
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SCHOOLFRUIT                                                                                                           

Scholen die meedoen aan een schoolfruit-project kunnen hiermee doorgaan. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Stichting breed hebben we afgesproken dat we excursies en buitenschoolse   
activiteiten zoveel mogelijk vermijden. Als school hierbij afhankelijk is van ver-
voer door ouders/verzorgers kan het zeker geen doorgang vinden. 

VAKANTIES 

Vanuit de overheid is er een negatief reisadvies afgegeven, in ieder geval tot half 
januari 2021. Daarop zijn de volgende regels opgesteld:  

Voor reizen in Nederland geldt: 
• Blijf zoveel mogelijk thuis. 
• Vermijd niet-noodzakelijke reizen. 

• Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres. 
• Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte. 
 
Voor reizen naar het buitenland geldt: 
• Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij 

strikt noodzakelijk. 

• Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. 
• Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op                         

Nederlandwereldwijd.nl.  

• Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuis-
quarantaine. 

 
Het wordt dus afgeraden om te reizen naar “oranje” en “rode” gebieden en   
landen. Als een medewerker in een oranje/rood land is geweest moet dit       
worden gemeld bij de schoolleiding en is thuis-quarantaine verplicht. 
 
Wij als stichting en scholen kunnen ouders/verzorgers deze regels niet opleggen, 
maar wel dringend adviseren, net zoals de overheid dat doet. 
Mochten u en/of uw gezin naar een oranje/rood gebied zijn gereisd dan hopen 
wij dat u de school hierover inlicht en ook de quarantaineregels in acht neemt. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/reizen-buitenland
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

