
 
 

 
 16 februari 2022, Joure 
 

 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Gisteravond 15 februari 2022 is er weer een persconferentie geweest. 
 
Deze persconferentie ging over het versoepelen en deels afschaffen van de 
coronamaatregelen. Voor onze scholen betekent het dat alle veranderingen ingaan nà de 
voorjaarsvakantie, dus per 25 februari 2022. 
 
Wat verandert er met ingang van 25 februari? 
 

• Ben je besmet met het coronavirus? Vanaf vandaag ga je vijf dagen in isolatie in 
plaats van zeven dagen, mits je 24 uur geen klachten meer hebt. 

• Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. 

• Externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer mogelijk. Het is niet 
meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig 
handen wassen en voldoende ventileren gelden wel. 

• Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.  
 
Wat blijft hetzelfde? 

• Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om 
twee keer per week een zelftest te doen blijft. 

• Onze scholen blijven gratis zelftesten verstrekken voor de kinderen bij ons op school. 

• Alleen kinderen die klachten hebben of positief getest zijn moeten thuisblijven. 
Wanneer een zelftest negatief is kan je gewoon naar school. Als de zelftest positief is 
doe je een PCR test bij de GGD. Is die positief dan blijf je thuis en anders kan je 
gewoon naar school. 

 
Ook afgelopen periode is er één geweest waarin wij niet altijd onderwijs hebben kunnen 
geven zoals wij dat willen. In de scholen is er door onze collega`s heel hard gewerkt om elke 
dag goed onderwijs te verzorgen. Parttimers die extra werken, leerkrachtondersteuners en 
onderwijsassistenten die klassen overnemen, directeuren die veel te regelen hadden en 
vaak zelf voor de klas gingen. Daarvoor spreek ik nogmaals mijn waardering uit.  
 
Met het afschaffen van veel regels wordt het gemakkelijker om de klassen op school te 
houden. Een garantie geven dat het onderwijs altijd doorgaat kan ik niet, omdat Corona zelf 



niet weg is. Daarnaast wordt de invalpool steeds volledig ingezet en is het in toenemende 
mate zoeken naar leerkrachten. Ik vraag daarvoor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jaap van der Heide 
Bestuurder CBO-Meilân 
 
Adres       : Elias Annes Borgerstraat 27, 8501 NC Joure  
Telefoon  : 0513-419710 
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