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WERKGROEP CORONA 

Op dinsdag 8 december jl. was er een nieuwe persconferentie vanuit het 
kabinet. Daarop volgend kwam de werkgroep op woensdag de 9e bij elkaar 
voor een overleg. Aangezien het kabinet ten aanzien van het primair onder-
wijs geen nieuwe maatregelen heeft afgekondigd is er wat dat betreft geen 
nieuws. Wel hebben we nog wat punten besproken en die zijn: 

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. De protocollen worden steeds        
geactualiseerd en wij zorgen voor de laatste versie op de website.  
Scholen gebruiken deze protocollen als leidraad voor het eigen school-
specifieke protocol dat u op de website van de school kunt terugvinden. 
Daarin staan de maatregelen en regels die de school hanteert. 

GYMNASTIEKLESSEN 

Het RIVM en de gemeente hebben regels opgesteld voor het gebruik van 
kleedruimtes in sportlocaties. Deze zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Het 
CvB heeft met de gemeente hierover gesproken en wij hebben besloten toe 
te staan, dat de kleedkamers worden gebruikt. Deze afspraak geldt voor   
alle sporthallen en gymzalen die door de scholen van OPONOA worden ge-
bruikt door onze basisschoolleerlingen. Hierbij weegt voor ons de hygiëne 
het zwaarst. 

VIERINGEN OP SCHOOL 

De werkgroep Corona heeft vernomen dat op alle scholen van OPONOA de 
Sinterklaasvieringen goed en gezellig zijn geweest. Wij zijn blij met alle nieu-
we creatieve ideeën om op school toch feest te kunnen vieren. Ook voor de 
kerstvieringen zijn er mooie alternatieven ontstaan.  Dat waarderen wij 
zeer. 
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MONDKAPJES OP SCHOOL 

Voor onze basisscholen is er ondanks de mondkapjesplicht niets veranderd. 
 

BESLISBOOM 

Als uw kind klachten vertoont die kunnen horen bij Corona dan is het lastig om 
te bepalen of uw zoon/dochter wel of niet naar school kan. Er is een beslisboom 
gemaakt om u hierbij te helpen. Deze vindt u op de website van OPONOA bij het 
item Corona-informatie vindt u de Beslisboom. 
 

DIGITALE LESSEN 

Nog steeds wordt er digitaal les gegeven op onze scholen. Dit bijvoorbeeld als 
een kind in quarantaine zit. Omdat het geluid daarbij vaak slecht was heeft OP-
ONOA op iedere school een microfoon afgeleverd als hulpmiddel. Dit bevalt 
goed. 

 

MAATREGELEN RONDOM KERST 

Omdat het momenteel met het aantal besmettingen in ons land niet goed gaat, 
kan het zijn dat het kabinet voor kerst nog met nieuwe, strengere maatregelen 
komt. We verwachten niet dat dit voor het basisonderwijs zal gelden. 
De werkgroep Corona houdt dit goed in de gaten en zal, ook in de kerstvakantie, 
van zich laten horen, als dit nodig is. 
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