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Update 49 | Scholen weer open na kerstvakantie 
Geplaatst: 3 januari 2022, 15.52 uur | Laatst bijgewerkt: 10 januari 2022, 11.59 uur 

Maandagmiddag 3 januari maakte (demissionair) minister Arie Slob aan dat hij “goed 
nieuws had voor leerlingen, docenten, ondersteundend personeel en schoolleiders.” 
Het kabinet heeft namelijk besloten dat de scholen na de kerstvakantie weer open gaan 
voor alle leerlingen, met inachtneming van de maatregelen zoals deze ook al voor de 
kerstvakantie golden. Dit besluit is genomen op basis van het nieuwste OMT-advies. Dit 
advies werd dezelfde ochtend uitgebracht.

Maatregelen
De minister benadrukte nogmaals het belang van het naleven van de maatregelen. In update 
45 op deze pagina is meer informatie te vinden over de maatregelen zoals die eerder golden. 
In het bijzonder werd iedereen opgeroepen om twee keer per week preventief (dus ook zon-
der klachten) gebruik te maken van de zelftesten. Deze zelftesten zijn gratis verkrijgbaar op 
school.

De overige maatregelen zijn in ieder geval: 

 • 1,5 meter afstand tot elkaar houden (in ieder geval tot externe bezoekers | zoveel  
 mogelijk tussen medewerkers | tussen leerlingen onderling en leerlingen - medewer- 
 kers is  afstand houden niet verplicht, maar in overleg met de MR kan anders worden  
 besloten);
 • een mondkapje dragen als je je door de school beweegt. In de klas mag het mond- 
 kapje af;
 • thuisblijven bij klachten en je (laten) testen;
 • vaak genoeg de handen wassen of desinfecteren;
 • indien nodig looproutes aanbrengen.
 • medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit thuis. Vergaderingen  
 zijn online;
 • ouders / verzorgers komen in principe niet in de school, tenzij dit echt niet anders 
 kan.

We wachten nu de officiële berichtgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschappen & de sociale partners af om te bepalen waar we (eventueel) nog meer rekening 
mee moeten houden na de kerstvakantie. (Aanvulling 10 januari: op 7 januari is het nieuwe 
servicedocument van het ministerie van OCW beschikbaar gepubliceerd. Op 10 januari is ook 
het nieuwe protocol van de sociale partners ter beschikking gesteld). 

Houd in de week van 3 januari vooral de berichtgeving van de eigen school in de gaten voor 
meer informatie . Voor nu wensen wij iedereen een prettige voortzetting van de welverdiende 
kerstvakantie toe!
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