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Bijlage: 

✓ Link naar de nieuwste Beslisboom voor kinderen in de kinderopvang en in het 

basisonderwijs.  

 

Testen en quarantaine 

Het weer is onstuimig en dat heeft een duidelijk effect op het aantal verkoudheden e.d. 

Ook nemen de hooikoorts klachten toe en wordt het moeilijker te onderscheiden wat 

waarbij hoort qua klachten. We zien het aantal leerlingen dat getest wordt toeneemt en 

daarmee ook het aantal kinderen dat (preventief) thuis is of in quarantaine is.  

 

Om ons heen horen we van meer en meer scholen dat leerlingen besmet zijn en klassen 

daardoor in quarantaine moeten. We vinden het daarom fijn om te merken dat veel 

ouders uit voorzorg hun kinderen thuis houden wanneer ze wachten op een testuitslag 

van iemand uit hun omgeving. We realiseren ons dat dit weer veel vraagt van het 

thuisfront, daarom des te meer waardering voor deze keuzes. We merken aan leerlingen 

(zeker in de bovenbouw) dat ze heel goed weten wanneer iemand getest wordt en dat 

doet wat met de groep: ze leven mee met deze gezinnen en maken zich ook zorgen 

hierdoor.  

Het is fijn wanneer u ons laat weten wanneer uw kind weer naar school komt of nog een 

dagje thuis blijft. We weten dan voor wie we het thuiswerkpakket klaar moeten zetten en 

wie we weer op school mogen verwachten.  

 

Vanuit de ervaringen van ouders die hun kind hebben 

laten testen horen we dat het verschil maakt of een 

kind een DigiD heeft of niet. Als een kind geen DigiD 

heeft, wordt u gebeld door de GGD met de uitslag. Zij 

hebben het behoorlijk druk, dus dat kan wat langer 

duren. Met een DigiD kunt u thuis inloggen om de 

uitslag te bekijken. De ervaring leert dat dit vaak veel 

sneller gaat.  

 

Mocht een leerling vanwege Corona gerelateerde klachten of in afwachting van 

testuitslagen thuis zijn, dan zijn er een aantal scenario’s mogelijk: 

 



Scenario Gevolg Actie Belangrijk om te 

weten 

Een kind (groep 

4-8) is langer 

dan een dag 

thuis, maar voelt 

zich goed 

Thuisonderwijs is 

mogelijk 

De leerkracht stuurt 

de dag-/ weektaak op 

zodat er thuis gewerkt 

kan worden aan 

schooltaken. We 

proberen één sociaal 

moment per dag de 

kinderen in de klas en 

thuis met elkaar in 

contact te brengen. 

Dat kan zijn dat 

klasgenoten via Teams 

even kletsen met de 

kinderen thuis of 

meedoen met een 

samenwerkopdracht in 

de klas o.i.d. 

De leerkracht geeft les 

in de klas, dus onder 

schooltijd ligt de focus 

op de klas. 

Als ouder doet u wat u 

kan, maar we 

begrijpen dat het niet 

altijd mogelijk is om 

uw kind te begeleiden. 

Laat het ons weten, 

dan denken we met u 

mee.   

Kind (groep 1-3) 

is langer dan een 

dag thuis, maar 

voelt zich goed 

Thuisonderwijs is 

mogelijk 

De leerkracht stuurt 

opdrachten en/of 

filmpjes op, zodat het 

kind mee kan doen 

met wat er in de klas 

gebeurt. Ook proberen 

we het kind via Teams 

één keer per dag aan 

te laten sluiten bij een 

activiteit met de 

groep.  

De leerkracht geeft les 

in de klas, dus onder 

schooltijd ligt de focus 

op de klas. 

Als ouder doet u wat u 

kan, maar we 

begrijpen dat het niet 

altijd mogelijk is om 

uw kind te begeleiden. 

Laat het ons weten, 

dan denken we met u 

mee.   

Een kind is thuis 

en voelt zich ziek 

Thuis onderwijs 

is niet mogelijk 

Ziek is ziek en dan is 

uitzieken het 

allerbelangrijkste 

We horen graag hoe 

het met uw kind gaat, 

laten we contact 

zoeken via de bekende 

kanalen om elkaar op 

de hoogte te houden.  

Iemand in de 

klas/bubbel heeft 

Corona 

Thuis onderwijs 

is mogelijk voor 

iedereen die fit 

genoeg is 

hiervoor. Dit 

gaat op dezelfde 

manier als 

tijdens de 

lockdown. 

De klas/bubbel gaat in 

quarantaine. De 

leerkracht kan zich na 

5 dagen laten testen. 

Daarna wordt, indien 

mogelijk, het 

onderwijs op school 

weer opgestart voor 

de kinderen die 

negatief getest zijn. 

Indien u liever niet 

laat testen, dan 

houden we een 

periode van 10 dagen 

quarantaine aan. 

De school stemt het 

hoe en wat af met de 

GGD en met de ouders 

van de groep. Alle 

ouders worden daarna 

geïnformeerd.  

Na 5 of 10 dagen 

kunnen de kinderen 

weer naar school, als 

de leerkracht dat ook 

kan.  

Meerdere klassen 

hebben kinderen 

met Corona 

Thuis onderwijs 

is mogelijk voor 

iedereen die fit 

genoeg is 

hiervoor. Dit 

De klassen/bubbels 

gaan in quarantaine. 

De leerkrachten 

kunnen zich na 5 

dagen laten testen. 

De school stemt het 

hoe en wat af met de 

GGD en met de ouders 

van de groepen. Alle 

ouders worden daarna 



gaat op dezelfde 

manier als 

tijdens de 

lockdown. 

Daarna wordt, indien 

mogelijk, het 

onderwijs op school 

weer opgestart voor 

de kinderen die 

negatief getest zijn. 

Indien u liever niet 

laat testen, dan 

houden we een 

periode van 10 dagen 

quarantaine aan. 

geïnformeerd. Het 

kan zijn dat de hele 

school daardoor 

dicht moet. Dit wordt 

in overleg met de GGD 

bepaald.  

Na 5 of 10 dagen 

kunnen de kinderen/ 

groepen weer naar 

school, als de 

leerkracht dat ook 

kan. 

 

ICT migratie 

Om beter te kunnen anticiperen op de digitale ontwikkelingen 

zullen we als school overstappen van de lokale server naar het 

werken in de Cloud. Alle scholen van de Veluwse Onderwijsgroep 

maken deze stap of hebben deze stap recent gemaakt. Op 31 

maart en 1 april is onze school aan de beurt. Dat betekent dat 

wij deze dag/deze dagen niet digitaal kunnen werken: niet met 

het digibord, in Teams, in onze digitale tools/ methodes en niet op onze Snappet devices. 

We hebben bewust deze dagen gekozen, omdat de midden- en bovenbouwgroepen op 

woensdag gym hebben, woensdag maar een halve schooldag is en de donderdag we 

onze Witte Donderdagviering hebben en activiteiten rondom Pasen hebben gepland. We 

zullen weer ouderwets lesgeven met boeken, schriften, spelvormen, e.d.. We hopen dan 

na het paasweekend weer gewoon verder te kunnen werken met onze gebruikelijke 

digitale middelen. 

 

 
 
Witte Donderdagviering 

Dit jaar vieren we deze bijzondere dag in de eigen klassen. Het thema van deze viering is 

'Verbinding en stilte'. Laten we naar elkaar omzien, voor elkaar zorgen, zoals Jezus ons 

dat heeft voorgedaan. Dat zit niet in grootste dingen, maar juist in het kleine dat zo'n 

groot verschil kan maken. 

Pasen is het feest van een nieuw begin voor iedereen! 

 

We willen vragen of de kinderen voor deze gelegenheid als symbool witte (boven)kleding 

aan willen trekken. 

 

Gezocht! 

Onze vieringen in de kerk bereiden we altijd voor met één van de ouders van school: 

Brigitte Fiks, de moeder van Matthias, Juliëtte en Olivier. Zij zal echter na 

dit schooljaar stoppen met deze taak. Dat vinden we erg jammer, want 

we waarderen deze inbreng enorm. Brigitte wil haar taak graag 

overdragen aan één van de andere ouders. We zijn daarom nu op zoek 

naar iemand die samen met twee teamleden en Pastoor Vroom onze 

kerkvieringen wil voorbereiden. Het gaat hierbij om vier vieringen per jaar. Wie wil ons 

helpen bij deze mooie taak?  

 



Inspectiebezoek 

In december 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs bij onze scholen in het 

basisonderwijs een onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurt elke vier jaar en wordt bij alle 

schoolbesturen in Nederland uitgevoerd. 

 

Trots delen wij u het resultaat van een onderzoek over de kwaliteit 

van het onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep. De Inspectie 

van Onderwijs heeft geconstateerd dat het bestuur van de Veluwse 

Onderwijsgroep goed zicht heeft op de kwaliteit van het onderwijs 

in de scholen en daarin ook stimuleert om van elkaar te leren. 

Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een werkgroep 

kansengelijkheid of een werkgroep die gaat over taal en 

rekenonderwijs, waarin leraren van verschillende scholen meedoen. 

 

Het onderzoek ging over hoe wij bij de Veluwse Onderwijsgroep ons onderwijs iedere dag 

zo goed mogelijk geven, maar ook over hoe we kijken naar wat er beter kan. Dat wordt 

kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur genoemd. 

Ook beoordeelde de inspectie hoe wij de resultaten van het onderwijs met bijvoorbeeld 

ouders en andere belangstellenden delen en is het zicht op de financiële situatie en de 

controle daarop beoordeeld. 

 

In het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met het bestuur, een aantal directeuren en 

intern begeleiders van de zestien basisscholen. Onze school was één van de scholen met 

wie gesprekken zijn gevoerd.  

 

Er zijn geen tekortkomingen gevonden in de kwaliteit van het onderwijs en het financieel 

beheer en er is geen aanleiding voor vervolgonderzoek. Onze school heeft het oordeel 

voldoende gekregen voor de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur.  

(Scholen worden beoordeeld met een voldoende, kan beter of onvoldoende. Voor het 

oordeel goed is een apart traject, dat in deze niet is aangevraagd door ons bestuur.) 

 

We zijn trots op het resultaat en blijven ons inzetten voor het beste onderwijs voor uw 

kind(eren)! 

 

 

St. Bernardusschool – Willem Tellstraat 70 8162 ET Epe – 0578-613068  

www.stbernardusschool.nl - directie@stbernardusschool.nl  

 

 

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

boinkajnrivm.pdf 
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