
Informatie inzake corona  (update datum 6 september 2021)  

Onderstaand treft u aanvullende informatie aan inzake corona en coronamaatregelen op basis van 
nieuwe richtlijnen of vragen vanuit ouders, leerlingen en personeel. Mocht u uw specifieke 
antwoord (nog) niet kunnen vinden, dan kunt u een mail sturen naar info@wolfsbos.nl .  

Gehanteerde definitie van immuniteit  
We hebben vragen gekregen over het begrip immuniteit en met name wanneer er sprake zou zijn 
van immuniteit als het om het coronavirus gaat.  De betreffende richtlijn c.q. definitie is vastgesteld 
door de overheid en terug te lezen op Coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs | Coronavirus 
COVID-19 | Rijksoverheid.nl. We realiseren ons dat er mogelijk meerdere definities over immuniteit 
te vinden zijn. Bij het hanteren van de regels rond corona zijn wij echter verplicht uit te gaan van de 
definitie van de overheid.  

Mondneuskapje verstrekt in eerste week: wel of niet in kluisje?  
Om alle leerlingen te laten wennen aan het weer meenemen en dragen van een mondkapje zijn door 
ons in de eerste week aan iedere leerling twee mondkapjes vertrekt. We hebben een vraag gekregen 
of het om wegwerpmondkapjes gaat en of het wel hygiënisch is om een gebruikt mondkapje te 
bewaren in het kluisje.  

Het gaat inderdaad om wegwerpmondkapjes. Het is ook de bedoeling dat deze vóór gebruik kunnen 
worden bewaard in het kluisje en na gebruik worden weggegooid. Het is niet de bedoeling dat 
gebruikte mondkapjes worden bewaard in het kluisje en/of worden hergebruikt.  

Anderhalve meter en mondkapje binnen werk- en overlegsituaties  
In werk- of overlegsituaties binnen de school (bijvoorbeeld tijdens vergaderingen of bij 
oudergesprekken) hoeft geen mondkapje gedragen te worden bij een vaste zit- of staplaats mits de 
anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft. Lukt dit niet, dan dient er wel een mondkapje gedragen 
te worden.  

Wat te doen bij positieve zelftest of bij klachten  
In alle gevallen geldt (dus ook wanneer mensen volledig gevaccineerd zijn): 
laten testen bij de GGD! In tussentijd blijf je thuis totdat je de uitslag van de GGD hebt gehad. 
Is de test negatief, dan mag je weer naar school.  

Coronamaatregelen na vaccinatie nodig?  

7 tot 14 dagen na volledige vaccinatie met één van de vaccins tegen COVID-19 (AstraZeneca, Janssen, 

Pfizer of Moderna) is 60-90% van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is 

beschermd. De kans dat je na volledige vaccinatie corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Als je dan 

corona krijgt ben je meestal minder ernstig ziek. Het is dus belangrijk om je na de vaccinatie nog 

steeds te houden aan de algemene coronaregels. 

Geen mondkapje? Dan naar huis om één te halen 
Als een leerling geen mondkapje bij zich heeft, dan moet de leerling een mondkapje (thuis) halen. De 
tijd die de leerling hiervoor kwijt is dient ingehaald te worden.  

Handen desinfecteren en wassen 
Binnen de school geldt nog steeds dat leerlingen, personeel en bezoekers hun handen dienen te 
desinfecteren als zij een gebouw van Wolfsbos binnen komen. Personen die dit niet doen, worden 
geïnstrueerd dit alsnog te doen. Graag zien we ook dat iedereen regelmatig zijn handen wast, 
sowieso na toiletbezoek en vóór het eten.  
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