
CORONA BELEID XAVERIUS VSO LOCATIES M.I.V. 25 SEPTEMBER 2021 

De volgende basisregels blijven van kracht: 

• Verplicht 1,5m afstand houden verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft 

verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.  

• Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog. 

• Regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes. 

• Bij coronagerelateerde klachten (verkoudheid in combinatie met benauwdheid en koorts) thuis 

blijven en testen bij GGD (voor schoolpersoneel blijven sneltesten gratis beschikbaar).  

• Als een leerling of personeelslid positief getest is, blijft deze minimaal 7 dagen na het vaststellen 

van de besmetting thuis in isolatie. De leerling of het personeelslid kan weer naar school als deze 

na de 7 dagen quarantaine minimaal 24 uur klachtenvrij is.  

• Als ouders besluiten om hun kind niet te testen, wil de school geen enkel risico lopen m.b.t. 

mogelijk besmettingsgevaar en kan de leerling gedurende 10 dagen niet naar school komen.  

Gewijzigd beleid met ingang van 25 september 2021  

• Het verplichte gebruik van een mondneusmasker (mondkapje) in het voortgezet (speciaal) 

onderwijs vervalt en is omgezet naar een dringend advies. 

• De verplichte 1,5 meter afstand tussen onderwijspersoneel onderling en tussen leerlingen en 

onderwijspersoneel vervalt maar geadviseerd wordt om waar mogelijk toch deze onderlinge 

afstand te blijven houden.  

• Leerlingen en personeelsleden die niet als ‘immuun’ worden beschouwd (= zich (nog) niet 

hebben laten vaccineren) krijgen het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Deze 

zelftesten zijn gratis op school verkrijgbaar.  

• Leerlingen en personeelsleden die niet als ‘immuun’ worden beschouwd (= zich (nog) niet 

hebben laten vaccineren) kunnen een quarantaine-advies krijgen bij een besmetting in de klas. 

Voorwaarde is wel dat ze in nauw contact zijn geweest met de besmette persoon (bijvoorbeeld 

als ze intensief hebben samengewerkt of veel naast elkaar hebben gezeten).  

Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden: 

• De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de leerlingen.  

• De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker. 

• Leerlingen van het VSO dragen een mondneusmasker (mondkapje) tenzij er medische gronden 

zijn dit niet te dragen. 

 


