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Coronaregels in het primair en voortgezet onderwijs vanaf 20 december

Er zijn grote zorgen over de opkomst van de omikronvariant, die 
zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de 
Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere 
familieleden kunnen besme�en. Daarom hee� het kabinet op 
advies van het OMT besloten dat basisscholen en scholen voor 
speciaal (basis)onderwijs de week voor de kerstvakantie 
dichtgaan.

Primair onderwijs

Regels op school

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8, krijgen het 
advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zel�est. 

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een 
mondkapje als zij zich door de school bewegen, in de klas mag 
het mondkapje af.

Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar 
school.

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est.

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit 
huis. Vergaderingen zijn online.

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet 
anders kan.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan. 

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk  gescheiden. 

Voortgezet onderwijs

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van 
elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar en medewerkers.

Alle medewerkers en leerlingen, krijgen het advies om zichzelf 2 
keer per week te testen met een zel�est.  

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten 
zich testen bij de GGD of doen een zel�est. 

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit 
huis. Vergaderingen zijn online.

Leerlingen en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich 
door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.  

Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet 
anders kan.

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan.

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden.

Week voor de kerstvakantie

Basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs zijn 
dicht in de week voor de kerstvakantie. Ook de buitenschoolse 
opvang is dan gesloten.

Op de basisscholen en de BSO is er noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Scholen mogen tot de kerstvakantie afstandsonderwijs geven, 
maar het hoe� niet.


