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De wijzigingen zijn in de tekst geel gemarkeerd

Welke maatregelen gelden er nog in de scholen?
Aan scholen is dringend geadviseerd om de basisregels na te leven.

Het gaat om de volgende

regels:
➢
➢

➢

Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, en een vaccin, boosterof herhaalprik halen.
Daarnaast doet iedereen met klachten een (zelf)test. Scholen kunnen hiervoor zelftesten
aanvragen voor personeel een leerlingen. In de vragenmodule van CoTeRo vind je
informatie over hoe je de zelftesten kan aanvragen.
Ben je positief getest op het coronavirus, dan ga je in isolatie. Meer informatie over isolatie
staat hier.

Hoe zit het met het advies voor zwangere medewerkers om
afstand te houden?
Voor zwangere medewerkers in het onderwijs is het algemene advies vervallen om vanaf 28 weken
1,5 meter afstand te houden. Er gelden tot aan het zwangerschapsverlof geen beperkingen meer in
de werkzaamheden die verricht kunnen worden vanwege het coronavirus. Wel blijft het van belang
dat zwangere medewerkers goed voorgelicht worden over eventuele risico’s op het werk.

Wat betekenen de huidige maatregelen voor mensen met een
kwetsbare gezondheid?
In het servicedocument voor funderend onderwijs wordt beschreven hoe een school met een
dergelijke situatie om kan gaan. Meer informatie is te vinden in het handelingskader.

Kunnen scholen aanvullende maatregelen in stand houden?
Het kan zo zijn dat een individueel schoolbestuur ervoor kiest om maatregelen in stand te houden,
omdat de lokale situatie daarom vraagt. In dat geval dient wel te worden voldaan aan de
bestaande voorwaarden die gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen.

Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende
maatregelen?
Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, hiervoor gelden de voorwaarden:
•

Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende
maatregelen onderbouwen1;

•

De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft
genomen op basis van advisering door het OMT;

1

Het bestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Bij het handhaven van een verplichting
zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is
daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

1

•

Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het
schoolbestuur aan leerlingen en ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de
school tot deze maatregel(en) besluit.

Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of
leerlingen in isolatie zitten, omdat zij corona hebben?
Veel scholen zullen al voorbereid zijn op afwezigheid van docenten en leerlingen in verband met
isolaties. Denk hierbij aan communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen; onderwijsaanbod en
afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. Scholen worden gevraagd om zoveel
mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen
afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is nadrukkelijk de professionele
keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden
afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.
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