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Agenda  

voor de komende 

periode 
 

 

 

  

  

Voorjaarsvakantie ma 22 februari t/m 26 februari 2021 

Studiedag Maandag 1 maart 2021 

 Deze studiedag gaat door! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatie op internet: www.johan-frisoschool.nl 

Algemeen contact via e-mail: info@johan-frisoschool.nl 
Directeur Wouter van de Hoef: directie@johan-frisoschool.nl  
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Beste ouders/verzorgers, 

Gezocht: penningmeester voor 

de  oudercommissie 

 

 

De oudercommissie (OC) helpt het team mee met de organisatie van tal 

van activiteiten voor de kinderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek en het zomerfeest.  

De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden door de penningmeester. 

Tevens maakt de penningmeester een begroting voor het komend 

schooljaar, regelt de declaraties en stuurt elk kwartaal alle financiële 

overzichten naar de boekhouder. Dit kost ca 3 uur per kwartaal.  

 

 

De OC is op zoek naar een nieuwe 

penningmeester. Als u wel penningmeester wilt 

zijn, maar verder niet actief wil zijn in de OC is 

dat geen probleem. U kunt natuurlijk ook 

aansluiten bij de OC als u penningmeester wilt 

worden en actief meedenken en organiseren.  

Als u interesse of vragen hebt kunt u contact 

opnemen via mechteld_gb@hotmail.com . 

 

http://www.johan-frisoschool.nl/
mailto:info@johan-frisoschool.nl
mailto:directie@johan-frisoschool.nl
mailto:mechteld_gb@hotmail.com


 

Wat doen we bij een Corona-
besmetting op school? 

 

Een besmetting met Corona wordt gemeld bij de GGD. De betreffende 
klas zal 5 dagen in quarantaine gaan, evenals de leerkracht(en) van die 
klas. Na 5 dagen wordt er een vrijwillige test afgenomen. Is die uitslag 
negatief, dan kan dat kind of de leerkracht weer naar school. In het 
geval dat ouders hun kind niet op Corona willen laten testen, wordt de 
quarantaine voor dat kind 5 dagen verlengd. 

Let op: indien een melding wordt gedaan dat een kind Corona heeft, 
dan wordt de naam van dit kind niet bekendgemaakt.  

Onderstaande stappen worden gevolgd indien zich een quarantaine 
situatie voordoet: 

Wat Actie 

Bericht ‘Corona bij een 

leerling’ komt binnen 

Alle ouders van die groep ontvangen een e-

mail en een bericht via Parro 
 

Hele klas 5 dagen in 

quarantaine 

Betreffende groep gaat 5 dagen in 

quarantaine, er is geen noodopvang voor 
deze groep. Als u als ouder(s) besluit uw kind 

niet te laten testen, dan blijft uw kind volgens 
de richtlijnen nog 5 dagen in quarantaine. 

Dus in totaal 10 dagen. 

 

Broertjes/zusjes/gezinsleden Huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als 

zij zelf niet in nauw contact zijn geweest met 

degene met Corona. 
 

1e dag Er is geen thuisonderwijs. Leerkracht/school 
bereidt thuisonderwijs voor.  

 

2e – 5e dag Er wordt thuisonderwijs gegeven zoals in de 
tijden dat de school gesloten was. De school 

doet haar uiterste best dit te organiseren. Als 

de leerkracht ziek is, wordt naar vervanging 
gezocht. Het thuisonderwijs is ingewikkeld 

over te nemen door een invaller. Het is 

denkbaar dat er in het uiterste geval geen les 

wordt gegeven. 
 

5e dag Kinderen worden getest. Dit gebeurt op 

vrijwillige basis, in nauw overleg met de GGD. 
 

6e dag Leerkracht en kinderen met een negatieve 
test en geen gezondheidsklachten mogen 

weer naar school. Kinderen die niet getest 

zijn, blijven tot de 10e dag thuis. 
 

6e – 10e dag Mogelijk blijft een deel van de klas thuis. De 

school spant zicht tot het uiterste in om het 
thuisonderwijs goed te laten verlopen. In de 

praktijk zat dat neerkomen op een mate van 
zelfsturing thuis en op afstand aansturing van 

de leerkracht. Situationeel wordt hier een plan 
op gemaakt. 

 

 

Op deze manier blijven we als school in staat om per situatie op maat te 
handelen. Er zal per geval (thuisblijven leerling(en) / klas) door 
betreffende leerkracht(en) en directie besloten worden welke invulling 
we geven aan het onderwijs. 

Overzicht geraadpleegde bronnen: 

Onderwijs en Corona algemeen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-

kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs  

Kind testen op Corona: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-
testen-op-corona 

Quarantaine en gezinnen: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-
coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

