
 

 

 

 

 

 

Aalsmeer, 28 augustus 2020. 

 
Aan: alle ouders/verzorgers van de Jozefschool 
Betreft:  corona-maatregelen en consequenties medewerkers Jozefschool 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De eerste 2 weken zijn achter de rug. Wat was het fijn om de leerlingen weer op school te zien. 
Helaas hebben wij sinds de start van het schooljaar dagelijks te maken gehad met medewerkers die 
afwezig waren. Wanneer medewerkers ziek zijn, met corona-gerelateerde klachten, dan worden zij 
getest bij de GGD. Omdat zij niet mogen werken zolang er geen uitslag bekend is, zullen de klassen 
opgevangen moeten worden door medewerkers die ondersteunen. Gelukkig zijn er tot op heden 
geen medewerkers positief getest! Wanneer dit wel het geval is, zullen wij u hierover informeren. 
 
Zoals u weet heeft de Jozefschool dagelijks een aantal leerkrachten/onderwijsassistenten rondlopen 
die buiten de klassen ondersteuning bieden. Op het moment dat er zieke leerkrachten zijn, zijn zij de 
eersten die een groep opvangen. Als er meerdere medewerkers afwezig zijn, heeft dit grote 
consequenties voor het gehele ondersteuningsprogramma. De groepen hebben altijd voorrang op de 
individuele ondersteuning binnen de school. 
 
Wanneer blijkt dat een medewerker meerdere dagen niet op school aanwezig kan zijn, en er 
onvoldoende ondersteuners beschikbaar zijn om de klas op te vangen, zullen wij moeten besluiten 
om die klas thuis te laten werken. Wat de leerlingen dan thuis kunnen doen is afhankelijk van het 
leerjaar en de zelfstandigheid van de leerlingen. Wanneer thuisopvang echt niet mogelijk is, in 
verband met vitale beroepen, dan zullen wij samen met de ouder/verzorger van deze leerling een 
oplossing proberen te vinden. 
 
Voor de zekerheid vermelden wij hieronder nog een keer de regels waar wij ons als school aan 
houden: 
 
Als kinderen of medewerkers klachten hebben 
Bij één of meer van de volgende klachten moet het kind/de medewerker thuisblijven: 
-verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 
-hoesten; 
-benauwdheid; 
-verhoging of koorts; 
-plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). 
Uitzondering: kinderen uit groep 1 en 2 mogen wel naar school als ze verkouden zijn, zonder koorts! 
 
Deze uitzondering geldt niet voor kinderen die: 
-contact hebben gehad met een persoon die positief is getest voor het coronavirus; 
-als iemand in het huishouden van het kind koorts heeft of last heeft van benauwdheid; 
-korter dan 14 dagen geleden in oranje of rood gebied/land op vakantie is geweest. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kinderen en medewerkers mogen ook niet naar school in de volgende situaties: 
-als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerkers positief is getest voor het 
coronavirus; 
-als iemand in hetzelfde huishouden als het kind of de medewerker naast verkoudheidsklachten, 
hoesten of plotseling verlies van reuk en/of smaak, ook koorts en/of benauwdheid heeft. Dan 
moeten alle huisgenoten thuisblijven; 
-als een medewerker nauw contact heeft gehad buiten het huishouden met iemand die positief is 
getest voor het coronavirus. 
 
Leerlingen die thuis blijven omdat zij zelf klachten hebben of omdat een huisgenoot klachten heeft, 
krijgen de eerste vijf dagen geen thuiswerk aangeboden vanuit school. Voor de periode daarna 
worden er afspraken gemaakt over de haalbaarheid en hoeveelheid van het thuiswerken.  
 
Wij vertrouwen er op u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Directie Jozefschool 


