Er zijn 3 levels van richtlijnen en adviezen:
Level 1: Wettelijk verplicht (W)
Level 2: Noodzakelijke maatregel (N)
Level 3: Dringend advies (D)
level 4: Overige (O)
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Unitbubbels: (D)
We willen kwalitatief goed onderwijs kunnen geven aan de onze kinderen. Daarnaast is een
unit voor de kinderen ook de meest normale en veilige situatie want dat zijn ze immers
gewend. We hebben het op onze school voor elkaar gekregen om er voor te zorgen dat de
units onder schooltijd niet met elkaar in aanraking komen, niet in de school maar ook niet in
de pauzes. Ook de leraren blijven de gehele dag in de eigen bubbel. Er geldt ook nog steeds
het advies om meteen naar huis te gaan en thuis digitaal verder te werken en dat gaan we
dus ook volgen.
Cohorten: (D)
Cohort 1: 8.20 uur inloop en 14.50 (of 12.20) uur uitloop
Cohort 2: 8.30 uur inloop en 15.00 (of 12.30) uur uitloop.
Kom u kinderen indien nodig alleen brengen en halen en draag daarbij aub een mondkapje.
We verzoeken u om na schooltijd ook meteen de kind(eren) mee naar huis te nemen. Gebruik
zo min mogelijk het kleine straatje voor het bollenveld en houd aub 1.5 meter afstand. U kunt
ook met uw kind op een veilige plek op het bollenveld afspreken. De kinderen die oud genoeg
zijn komen, zoveel als mogelijk, zelfstandig naar school toe.
Quarantaine: (W)
Uit ervaringen van andere basisscholen in Tilburg is gebleken dat de GGD bij een besmetting
in een enkele klas tot nu toe de gehele bouw (onder- en of bovenbouw) naar huis heeft
gestuurd. In ons geval zal dat dus een unit zijn. Omdat we de units de gehele dag scheiden
hoeven broertjes en zusjes en u als ouder niet in quarantaine. Het is wel zaak om dan extra
alert te zijn op eventuele klachten van uw in quarantaine geplaatste kind.
Wettelijke verplicht:
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD.
• Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die
hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de
hele klas in thuisquarantaine gaat. Wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen
alleen contact hebben met een deel van de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg
met de GGD bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als
overige contacten (categorie 3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het laatste contact en
geen quarantaine.
De adviezen van de GGD zijn bindend bij het begeleiden van een quarantaine op school.
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Testen: (W)
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5
na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen
langer in quarantaine gaan. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend maar de GGD gaat daar
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ook de school in begeleiden. Mocht u niet testen, wat uw goed recht is, dan wordt inderdaad
de quarantaine met 5 dagen verlengd. Wij kunnen die laatste 5 dagen geen thuisonderwijs
verzorgen omdat we fysiek weer op school zijn. We voorzien alle kinderen van Unit 2, 3 en 4
wel van een quarantaineboekje.
Quarantaineboekje: (O)
Door Unit 2, 3 en 4 is een boekje gemaakt om de kinderen die in quarantaine zijn te voorzien
van zelfstandig werk. Dit boekje komt volgende week mee naar huis en mag enkel pas
gebruikt worden als een kind ook echt in quarantaine moet. We hopen dat de boekjes in zijn
geheel niet nodig zijn. We gaan met ouders bekijken of we bij een quarantaine een poule
kunnen maken zodat ouders laptops gaan naleveren. Mocht dat gerealiseerd kunnen worden,
zal dat gecommuniceerd worden via de schoolapp.
Mondkapjes: (D)
Mondkapjes voor groep 7 en 8 kinderen worden geadviseerd als de leerlingen met andere
(jongere) leerlingen in aanraking komen. We hebben het zo georganiseerd dat onze unit 4
kinderen niet met andere kinderen in aanraking komen. Mondkapjes zijn niet verplicht maar
worden ook niet verboden. Leerkrachten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen maar
mochten ze zich zekerder voelen door een mondkapje dan staan we een mondkapje toe.
Handen wassen blijft natuurlijk in het systeem zitten.
TSO lunchclub: (O)
UPDATE 26-4:
Na de meivakantie, op maandag 17 mei a.s., gaat Lunchclub De Borne weer volledig open.
Door de verschillende pauze tijden is het zo geregeld dat de vier ‘bubbles’ ook op deze
momenten intact blijven en dat ze dus nog steeds apart buiten spelen. Om ervoor te zorgen
dat alle ouders op de hoogte zijn, informeert Edith van Hoorn, coördinator Lunchclub de
Borne, u binnenkort in een apart bericht via de Borne-app over hoe De Lunchclub haar
activiteiten na de meivakantie organiseert, over aan- en/of afmelden, hoe de betaling van de
laatste termijn wordt geregeld, etc.
Overblijven: (N)
We blijven verplicht over om zo het aantal contact momenten te minimaliseren.
Klachten: (D)
Het is nu extra belangrijk om nog alerter te zijn op klachten. Het kan immers gevolgen hebben
voor een gehele unit. Kinderen die met een snotneus op school komen, moeten we volgens
de richtlijnen terug naar huis sturen en dat wil we echt heel graag voorkomen voor het kind.
Ophalen/brengen: (D)
Het is belangrijk om de 1.5 meter in acht te nemen en zo snel als mogelijk huiswaarts te
keren. We weten dat we weinig ruimte om de school heen hebben, dus is het zaak om extra
alert te zijn.
Stel: een Unit is naar huis gestuurd en ik heb een vitaal beroep en geen opvang? (W)
Dat is heel vervelend, maar het kind moet in quarantaine en kan dus geen gebruik maken van
opvang op school of bij een BSO.
Was het niet mogelijk de school een extra week gesloten te houden? (W)
Nee, de regering heeft fysiek onderwijs verplicht gesteld vanaf 8 februari.
Wat gebeurt er als een unit vaker in quarantaine moet? (O)
Daar kunnen we geen sluitend antwoord op geven, maar we denken dat dat dan een
landelijke trend zal zijn en misschien worden er dan landelijke beslissingen genomen. Wel
hebben we afgesproken om dan meteen met de MR bij elkaar te komen om te kijken wat we
moeten en kunnen veranderen.
Klachten en of positief getest:(W)
U bent niet verplicht om de directie daarvan op de hoogte te stellen, vanwege de wet AVG.
Mocht u ons wel op de hoogte kunnen brengen, dan zouden we dat erg prettig vinden en
natuurlijk vertrouwelijk behandelen. Zo worden we namelijk wel in staat gesteld sneller
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proactief te kunnen handelen. U kunt dit melden door een mail te sturen naar
norman.delangen@xpectprimair.nl of te bellen naar het telefoonnummer van school.
Worden er gymlessen gegeven? (W)
In de richtlijnen van de PO-raad wordt gesteld dat dit gewoon kan. Sporten na school gaan
immers ook gewoon door. Echter heeft de gemeente Tilburg deze uitspraak nog niet
overgenomen. Wat we zeker niet gaan doen is bubbels elkaar tegen laten komen bij een
sporthal. Het kan dus zijn dat er met gymtijden geschoven wordt om de bubbels gescheiden
te houden.
UPDATE 8-2: Gymlessen gaan door dit in overleg met de gemeente. We zorgen ervoor dat
bubbels elkaar niet treffen op de locatie van de gymzaal.
Mocht er een unit met quarantaine zijn, wat gebeurt er dan met het gebouw? (O)
De unit gaat 2 dagen op slot, de 3e dag wordt het gelucht en de 4e en 5e dag volledig
ontsmet zodat de kinderen veilig terug kunnen keren.
Mogen externen op school komen? (O)
Ja, maar we moeten telkens de afweging maken wat de noodzakelijkheid is. Deze beslissing
ligt bij het zorgteam.
Ik ben me aan het oriënteren op jullie school. Kan ik nog een rondleiding krijgen? (O)
Ja, dat is nog steeds mogelijk maar dit kan pas een uur na schooltijd als alle leerlingen en
leerkrachten thuis zijn.
Komt er bij een besmetting ook een bronnenonderzoek? (0)
Kinderen onder de 12 jaar worden vanaf nu ook meegenomen in het bron- en
contactonderzoek door de GGD. Is binnen een groep een persoon positief getest, dan gaat de
hele groep inclusief de leerkracht, 5 dagen in quarantaine. De groep in quarantaine krijgt
zoveel als mogelijk afstandsonderwijs. Het dringend advies is dat iedereen in de groep zich na
5 dagen laat testen. Bij een negatieve test kunnen kinderen en leerkracht weer naar school
komen. Als een kind niet wordt getest, blijft het nog 5 dagen extra in quarantaine, er wordt
dan geen afstandsonderwijs aangeboden. Huisgenoten van een kind of leerkracht in
quarantaine hoeven alleen thuis te blijven als ze klachten hebben. Huisgenoten van een
positief getest kind of leerkracht blijven wel thuis.
Heeft de MR instemming verleend? (o)
Ja, in de MR vergadering van 4 februari is unaniem ingestemd met dit besluit.

Onderstaande uitleg over de MR wordt zo beschreven in de richtlijnen:
Het aantal bewegingen in de gebouwen worden zoveel als mogelijk geminimaliseerd en
groepen blijven zoveel als mogelijk gescheiden van elkaar. Dit kan op sommige scholen leiden
tot gespreide start- en eindtijden. Groepen kinderen mogen niet worden gemengd.
Uitzondering hierop kan zijn voor de scholen waar onderwijs groepsoverstijgend aangeboden
wordt en de kwaliteit van het onderwijs bij het afwijken daarvan niet gewaarborgd kan
worden. In dit geval dienen de directeuren van de betreffende scholen instemming van hun
MR te vragen om toch in gemengde groepen/units te kunnen laten lesgeven.
21 Moet ik bewijs van negatieve test overhandigen op school? (o)
Nee, we gaan uit van vertrouwen in elkaar. Vaak krijg je van de GGD niets anders dan een
korte boodschap dat je negatief getest bent. We hebben op school niet de rol van controleur
en AVG technisch is het ook een lastig verhaal.
22 Indien kind positief getest is (hierna thuis uitgeziekt/ veilig) En over tijdje wel nieuwe
snotklachten etc krijgt: mag het kind dan komen zonder (neg) test? Vanuit stellige
hypothese GGD: Na 1x Positief getest zijn, is geen herbesmetting meer. (o)
GGD gaat uit dat er zeker in de eerste 8 weken geen herbesmetting voorkomt. Een nieuwe
test heeft geen zin omdat er nog oude waarden aangetroffen kunnen worden.

23 Indien positief getest En blijkt over paar weken ander kind uit de unit: bubbel Positief
getest te zijn en de unit gaat dicht; Klopt het dan dat quarantaine (en test?) achterwege
kunnen blijven indien school weer open gaat? (o)
De test kan achterwege blijven voor diegene die niet langer dan 8 weken geleden corona
heeft gehad. Ook hier geldt eigenlijk het verhaal van de herbesmetting.
Precieze antwoord GGD:
Als iemand COVID heeft gehad, ben je in principe 8 weken lang beschermd. Dit betekent dat
als je opnieuw een contact bent van een index, je niet gezien hoeft te worden als een nauw
contact, maar een overig contact. Het heeft geen zin om je dan opnieuw te laten testen en je
hoeft dus ook niet in quarantaine.
24 Mijn kind heeft klachten en is negatief getest maar de klachten zijn nog niet voorbij, mag
mijn kind dan naar school.
Ja als je getest bent en negatief bevonden dan mag je met de klachten waarvoor je getest
bent naar school. Dus stel je laat testen omdat je kind een snotneus heeft en de test is
negatief, mag het kind met een snotneus naar school. Wat we wel vragen is dan wel scherp te
zijn op een verandering in klachten, bijvoorbeeld er komt ook keelpijn bij. Dan moet er wel
opnieuw getest worden. Of in quarantaine gegaan worden als u besluit niet te testen. We
vragen ouders hier echt scherp op te zijn en misschien bij twijfel een keertje extra te
temperaturen.
25 Zijn zelftesten geldig.
Een zelftest is alleen preventief geldig. Als er een besmetting heeft plaatsgevonden op school
moet er getest worden door de GGD. De leerkrachten kunnen 2x per week preventief getest
worden als ze géén klachten hebben. Bij klachten geldt de normale procedure bij de GGD.
26 0-dag versus besmettingsdag
De 0-dag wordt gezien als de dag dat de klachten ontstonden. De 2 dagen daarvoor worden
gezien als de besmettingsdag. Aan de hand van de besmettingsdag wordt bepaald wie in
quarantaine moet. Om te mogen testen reken je de 0-dag plus 5 dagen. Ga je in quarantaine
en wil je niet testen dan tel je bij de 0-dag 10 dagen op.

