
 

 

Maatregelen basisscholen: vaste 
groepjes en mondkapjes voor groep 7 
en 8 
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Scholen krijgen het dringende advies om kinderen in groep 7 en 8 een mondkapje te 

laten dragen buiten de klas, zo is woensdag bekendgemaakt door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook moeten kinderen zoveel mogelijk in kleine, 

vaste groepjes werken. 

De basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang mogen op 8 februari de 
deuren weer openen. De afgelopen dagen zijn deze maatregelen, die verspreiding 
van het coronavirus op de scholen tegen moet gaan, besproken met de 
onderwijssector. 

Niet alleen wordt dringend geadviseerd om de kinderen uit groep 7 en 8 een 
mondkapje te laten dragen als ze niet achter hun tafeltje zitten en onvoldoende 
afstand kunnen houden van anderen, ook moeten scholen gespreide begin- en 
eindtijden aanhouden voor pauzes. Dit beperkt het contact tussen kinderen van 
verschillende groepen. 

De leraren die voor de groepen 7 en 8 staan kunnen desgewenst ook een 
mondkapje dragen, maar dit is geen verplichting. 



Daarbij moet onderwijspersoneel altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar. Het 
dringende advies is om kinderen in de middenbouw in groepjes van vijf te laten 
samenwerken en kinderen in groep 7 en 8 in kleinere groepen of koppels. 

Belangrijke richtlijnen op een rij 

 Kinderen in hogere klassen komen zoveel mogelijk zelf naar school 
 Ouders van kinderen in lagere klassen brengen en halen in hun eentje hun kind 

en dragen buiten een mondkapje 
 Scholen houden gespreide begin- en eindtijden en pauzes aan om contacten te 

beperken 
 Onderwijspersoneel moet 1,5 meter afstand houden van elkaar, maar tussen 

leerlingen en leraren is dat niet verplicht 
 Het dringende advies is om kinderen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten 

dragen als ze niet op hun plek zitten en onvoldoende afstand kunnen houden 
 De hele klas moet vijf dagen in quarantaine als iemand besmet is met het 

coronavirus 
 Na vijf dagen kan een test worden afgenomen. Wie dit niet wil, moet vijf dagen 

langer in quarantaine 

Quarantaine bij besmetting in de klas 

Als kinderen of leraren in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het 
coronavirus, moeten zij vijf dagen in quarantaine, waarna ze een vrijwillig een test 
kunnen laten afnemen. Leeftijd van kinderen maakt hierbij niet uit. Wie geen test wil 
laten afnemen, moet nog eens vijf dagen langer in quarantaine blijven 

Wel wijst het ministerie erop dat, als een school het zo heeft geregeld dat leerlingen 
in vaste kleine groepen samenwerken, het in overleg met de GGD bekeken kan 
worden of de quarantaine beperkt wordt tot alleen het groepje dat in contact is 
geweest met de besmette persoon. 

Een woordvoerder van het ministerie legde eerder aan NU.nl uit dat voor andere 
gezinsleden in het geval van een besmetting in de klas dezelfde regels gelden als bij 
een gewone quarantaine. "Als je in contact bent geweest met iemand die positief test 
op het virus, moet je in quarantaine. Als het lukt om afstand te houden van je 
gezinsleden, dan hoeven zij niet in quarantaine." 

 


