Snotneusbesluit

V1 Wat vind je van het besluit dat kinderen onder de 13 jaar met milde
klachten zoals een snotneus en keelpijn voortaan gewoon naar school
mogen?
Beantwoord: 3,336
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#

OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING)

DATE

1

kan een verkoudheid zijn

9/24/2020 9:59 AM

2

Wij als leerkracht moeten niet diegene zijn die een leerling naar huis stuurt, ouders dienen zelf
hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. School is geen kinderopvang.

9/24/2020 9:39 AM

3

tenzij kinderen het zelf kunnen schoonmaken.

9/24/2020 9:34 AM

4

Vooral omdat het aantal besmettingen in de grote steden op loopt, geen goed besluit

9/24/2020 8:43 AM

5

Zo steken ze alleen maar meer kids en LK aan, waardoor er mee rmeer kids thuis komen te
zitten... (individuele kids, of hele klassen omdat de LK getest moet worden.)

9/24/2020 8:42 AM

6

Maar ook lastig, omdat zij vervolgens de leerkrachten aansteken. En als leerkrachten
verkouden zijn, moeten wij thuisblijven.

9/24/2020 8:08 AM

7

Risico op onnodig thuisblijven i.v.m. Coronatesten.Ik werk met jonge kinderen.

9/24/2020 7:30 AM

8

Ik ben een oudere leraar en wil geen risico lopen

9/24/2020 7:26 AM

9

Leerkrachten nemen de verkoudheidsvirussen over van hun leerlingen. En zij mogen niet
werken als ze verkouden zijn.

9/24/2020 7:18 AM

10

Lastig. Jongere kinderen zijn vaak ziek en verkouden. Maar besmetten zo wel hun leerkracht
die dan getest moet worden

9/24/2020 6:57 AM

11

Mijn leerlingen zijn tegen de 12 aan ( groep 8), het Corona-virus zal zich echt niet precies aan
deze leeftijdsgrens houden. Vorige week had ik vijf zieken, ik vind het heel fijn dat deze wel
getest zijn en geen Corona bleken te hebben!

9/24/2020 6:43 AM

12

indien er thuis verder geen mensen met klachten zijn oke

9/24/2020 1:56 AM

13

Voor mijn eigen kind fijn, ik kan hierdoor zelf ook gewoon naar mijn werk gaan. Daarnaast
hebben zoveel kinderen in deze periode klachten dat de verschillen en eventuele
achterstanden op de groep steeds groter zouden worden. Voor risico-personeel niet fijn

9/23/2020 11:09 PM

14

Goed voor de kinderen. Niet goed voor het personeel. Wij moeten nu vaker testen en dat zet
toch het onderwijs onder druk. Bovendien lopen wij en onze naasten toch extra risico.

9/23/2020 11:08 PM

15

1-De meeste kinderen met een snotneus die getest worden blijken geen Corona te hebben. 2Er is ook nog zoiets als een gewone griep.

9/23/2020 11:05 PM

16

Hopelijk komen er dan niet meer zieke leerkrachten bij. We kunnen dit misschien voorkomen
door ze wel naar huis te sturen.

9/23/2020 10:34 PM

17

Ben een oudere leerkracht

9/23/2020 10:31 PM

18

Meer kans op besmetting met het virus

9/23/2020 10:17 PM

19

Wel afhankelijk van de mate van verkoudheid

9/23/2020 10:15 PM

20

Als ik ziek word, moet een hele klas naar huis.

9/23/2020 10:03 PM

21

Het zorgt er uiteindelijk voor dat er meer uitval is omdat leerkrachten verkouden zullen worden
en daarmee een tot twee dagen uit de running zijn

9/23/2020 9:42 PM

22

Straks worden alle docenten ziek en kunnen de scholen sluiten

9/23/2020 9:36 PM

23

nog geen goed en duidelijk beeld of kinderen het krijgen en doorgeven. Kleuters zijn vaak
verkouden, maar hebben ze meerdere klachten dan thuis houden.

9/23/2020 9:27 PM

24

Weerstand van anderen, kind en leerkracht, wordt hiermee verminderd

9/23/2020 9:26 PM

25

Zo worden de leerkrachten ook sneller verkouden, waar waar wel met die klachten thuis
moeten blijven.

9/23/2020 9:22 PM

26

Het scheelt een hoop ergernis met ouders die hun kind anders toch naar school sturen. Veel
ouders zijn verstandig genoeg om hun kind thuis te laten als ze echt ziek zijn.

9/23/2020 9:01 PM

27

Ik volg de weloverwogen beslissingen van de regering en het RIVM, maar toch geeft het een
onveilig gevoel.

9/23/2020 8:49 PM
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28

Bij de groepen 1 t/m 5 kan ik het plaatsen...bij de kleuters wordt er altijd gesnotterd. De hogere
groepen vindt ik een risicofactor voor het personeel. Maar ik snap ook dat deze kinderen teveel
lesstof missen als zij thuis blijven. Voor de leerkrachten is het een verzwaring om naast het
gewone lespakket ook lesstof voor de thuisblijvers te maken.

9/23/2020 8:30 PM

29

Het is bekend dat jonge kinderen veel antistoffen op moeten bouwen. Als kleuterjuf ken ik niet
anders dan snotterende kinderen. Maar de wat oudere kinderen? In het begin mochten zelfs
verschillende groepen niet samen met elkaar buiten spelen! Nu wel álle neusverkouden
kinderen naar school! In de beslisboom kom ik niet tegen wat wij met de hoestende kinderen
zonder koortsmoeten doen. Vallen zij ook onder de neusverkouden kinderen? S

9/23/2020 8:26 PM

30

We gaan hier voorbij aan de risico’s voor de leerkracht

9/23/2020 8:25 PM

31

Ik ben

9/23/2020 8:17 PM

32

Voor de leerkrachten is de kans nu groter dat we verkouden worden. Wij kunnen dan thuis
blijven en de klassen kunnen naar huis worden gestuurd vanwege te weinig invallers.

9/23/2020 8:13 PM

33

Voel me proefkonijn 😢😢

9/23/2020 8:10 PM

34

Ontzettend lastig, aan de ene kant denk ik bij echt milde klachten dat het prima moet kunnen
om ze naar school te sturen. Anders zijn sommige kinderen te vaak thuis. Aan de andere kant
vind ik het ook wel spannend omdat wanneer we zelf klachten krijgen we wel thuis moeten
blijven en moeten testen. De kans dat wij zelf klachten krijgen wordt op deze manier wel groter.

9/23/2020 7:41 PM

35

ze kunnen toch het virus meenemen en besmetten de leerkrachten. Er is nog dsteeds
involdoende bewijs dat kinderen niet besmet raken of het doorgeven.

9/23/2020 7:41 PM

36

Mensen die hiervan verstand hebben hebben hier over nagedacht. Mijn mening van wel of niet
zou gebaseerd zijn op gevoel niet op feiten.

9/23/2020 7:40 PM

37

de kans is groter dan wij een snotneus krijgen en dan mogen wij niet naar school

9/23/2020 7:37 PM

38

Kinderen krijgen het niet vaak maar het kan wel. Onderwijspersoneel wordt zo extra kwetsbaar.

9/23/2020 7:23 PM

39

Fijn dat kinderen niet onnodig lessen missen en de groepsvorming nu goed kan plaatsvinden.

9/23/2020 7:19 PM

40

Snotneus vind ik geen probleem, ik heb ze liever in de klas dan dat ik ook nog thuis onderwijs
moet verzorgen. Keelpijn vind ik meer naar ziek neigen en ik hoop dat ze dan wel thuis blijven.

9/23/2020 7:18 PM

41

Ben blij dat iedereen in de klas zit, maar bang dat ik sneller / vaker verkouden wordt.

9/23/2020 7:08 PM

42

Als het zo is dat kinderen onder de 13 weinig besmettingsgevaar vormen, dan is school
missen geen optie. Ze zitten in een belangrijk schooljaar.

9/23/2020 7:07 PM

43

Kans op besmerring op school neemt dan toe

9/23/2020 7:03 PM

44

Zo worden wij ook weer ziek en kunnen wij niet aan het werk. En kinderen hebben Corona in
milde vorm, dus zo kan ik ook besmet worden met Corona.

9/23/2020 6:56 PM

45

Het lijkt erop dat kinderen tot 12 een kleine rol spelen bij de besmettingen.

9/23/2020 6:50 PM

46

Zo krijgen wij eerder deze klachten, wij moeten dan wel thuis blijven én ons laten testen. Hoe
krom is dat?

9/23/2020 6:40 PM

47

De kans op besmetting Op een griep voor het personeel wordt hierdoor groter. Kinderen en
ouders hebben er ook niets aan dat hun leerkracht ziek thuis si en er geen vervanging
beschikbaar is.

9/23/2020 6:34 PM

48

Dit leidt tot meer besmetting van leerkrachten met verkoudheid, meer testen en daardoir meer
lesuitval

9/23/2020 6:27 PM

49

Zolang kinderen geen koorts hebben en netjes hoesten in hun elleboog geen probleem

9/23/2020 6:16 PM

50

Ik val in de risicogroep en mijn dochters zijn bang dat ik aangestoken word door een van mijn
leerlingen

9/23/2020 6:15 PM

51

Zij kunnen hun verkoudheid wel overbrengen op de leerkracht. Een verkouden leerkracht moet
thuis blijven in afwachting van een test. Tot die uitslag moeten de leerlingen thuis blijven ivm
het tekort aan invalkrachten. Het is misschien makkelijk voor ouders dat kinderen met
snotneuzen weer naar school mogen, maar het kan grote gevolgen hebben voor de rest van de
klas.

9/23/2020 6:07 PM

3 / 63

Snotneusbesluit
52

Ik ben allergisch en heb ook nog last van hooikoorts en krijg de griepprik

9/23/2020 6:00 PM

53

Ik geloof wel dat kinderen (bijna) geen corona over kunnen dragen, maar wel een gewone
verkoudheid. En als leerkrachten verkouden zijn, moeten zij wel thuisblijven tot ze getest zijn.
En ook al hebben we nu voorrang, dit kan nog steeds makkelijk twee dagen duren. Deze dagen
moeten worden opgevangen door mensen die er niet zijn.

9/23/2020 5:59 PM

54

Als de leerkrachten besmet worden door de snotneus en een verkoudheid oplopen, is de
algehel weerstand verlaagd en loop je sneller een andere infectie op. De kans op besmetting
met Covid 19 elders wordt dan groter.

9/23/2020 5:36 PM

55

Gewone snotneuzen zonder koorts en andere klachten kunnen geen kwaad.

9/23/2020 5:22 PM

56

ik snap het beleid, want er zijn ook collega's die in de risicogroep horen. Voor mijzelf is het
dubbel, moeder en leerkracht= dubbel kans dat je thuis moet blijven omdat je eigen kind iets
verkouden is en als jezelf verkouden bent.

9/23/2020 5:19 PM

57

wegens besmettinggevaar richting docenten die vervolgens moeten gaan testen en dus thuis
moeten afwachten tot negatieve uitslag.

9/23/2020 5:13 PM

58

Het maakt de leerkracht kwetsbaar en als hij/zij vverkouden is , dan zitten er minimaal 25
leerlingen thuis.

9/23/2020 5:05 PM

59

goed dat ze geen lessen missen, maar leerkrachten worden aangestoken en dat kost dan meer
dan een dag voordat ze getest zijn. Ook met hun snotneus steken ze weer anderen aan

9/23/2020 4:48 PM

60

Lastig. Voor het onderwijs van de individuele leerling is het goed. Maar de leerkracht loopt
verhoogt risico om verkouden te worden waardoor de hele klas naar huis moet omdat er geen
invallers te krijgen zijn...

9/23/2020 4:33 PM

61

Ik heb de kans om sneller verkouden te worden, waardoor ik mij moet ziekmelden.

9/23/2020 4:31 PM

62

Ik vind dat het juist naar beneden doorgetrokken had moeten worden; dus ook kinderen in
groep 1 en 2 thuisblijven met een snotneus.

9/23/2020 4:24 PM

63

Hierdoor heb je meer kans zelf verkouden te worden, jij moet dus wel thuisblijven , want je
moet je laten testen = geen onderwijs verlenen. Dus een zeer kortzichtige maatregel met een
ondoordacht zwak argument.

9/23/2020 4:20 PM

64

Je kunt het niet verbieden, al zal het dan ook geaccepteerd moeten worden als leerkrachten
sneller thuis blijven omdat ze op deze manier zelf ook sneller verkouden worden.

9/23/2020 4:14 PM

65

Het lijkt me een goede maatregel, maar ik ben wel bang dat het het verzuim van de
leerkrachten in de hand werkt en dat vind ik niet fijn.

9/23/2020 3:58 PM

66

In de omgeving gezien dat corona patienten hier geen last van hebben. Reuk- en
smaakverlies, koorts, hoofdpijn en hoesten zijn wel duidelijke symptomen bij die patienten. Ik
vind het wel lastig dat dit van het ene op het andere moment besloten wordt en dat er daardoor
onze ouders in eerste instantie door de school foutief geïnformeerd zijn. Er werd nl.
gecommuniceerd dat een snotneus, keelpijn en HOESTEN mocht.....

9/23/2020 3:53 PM

67

Kans dat leerkrachten verkouden worden is groter en dat betekent testen en dat kan weer
leiden tot een klas zonder leerkracht wanneer er geen vervanging beschikbaar is.

9/23/2020 3:33 PM

68

Ze kunnen ook drager zijn van het virus en mij wel ernstig besmetten.

9/23/2020 3:18 PM

69

Het is al gebleken dat leerlingen van de de hoogste groepen vd basisschool ook anderen
kunnen besmetten.

9/23/2020 2:45 PM

70

Zij kunnen altijd ons als leerkrachten aansteken en dan moeten wij een test ondergaan (wat
geen pretje is) en mogen wij niet werken.

9/23/2020 2:33 PM

71

Ik sta er dubbel in. Ik vind het heel fijn dat de kinderen weer naar school kunnen en ik niet
iedere dag voor thuiswerk moet zorgen. Wel maak ik mij zorgen om mijn eigen gezondheid.

9/23/2020 2:27 PM

72

De kans dat het overgedragen wordt op de leerkracht (die wel thuis moet blijven met deze
klachten) wordt aanzienlijk groter.

9/23/2020 2:17 PM

73

Andere kinderen en de leerkracht worden ook ziek. Vervolgens moet de leerkracht getest
worden en tot de uitslag thuis blijven terwijl er weinig vervangingsmogelijkheden zijn voor de

9/23/2020 2:12 PM
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leerkracht. Er moet wel verschil gemaakt worden tussen een enkele keer een snotneus of
duidelijk verkouden met keelpijn en herhaald hoesten en een herhaalde snotneus
74

Als het gaat om milde klachten vind ik het prima. Alleen keelpijn in combinatie met
verkoudheid lijkt me niet mild. Alleen een snotneus wel.

9/23/2020 2:06 PM

75

Zo steken ze de leerkracht aan die zich vervolgens moet laten testen.

9/23/2020 1:50 PM

76

Ik vind het raar dat er in een tijd van leraartekorten zo makkelijk met de gezondheid van
leerkrachten omgegaan wordt. Door verkouden leerlingen worden leerkrachten ook verkouden,
leerlingen lijken dan niet zo snel Corona over te dragen , dat doen ze wel bij verkoudheid,
keelpijn en andere klachten. Hierdoor zijn er veel meer leerkrachten afwezig en worden wellicht
hele klassen naar huis gestuurd i.p.v. 1 lof 2 leerlingen die thuis zitten met een snotneus.
Bovendien vind ik het nogal wat dat aan leraren gevraagd wordt te werken in een omgeving die
steeds onveiliger lijkt te worden. Van volledig thuis werken, naar op school lesgeven aan halve
klassen, naar volledige klas zonder leerlingen met klachten naar een volledige klas met
leerlingen met klachten. Daarbij komt in onze regio ook nog dat leerkrachten met milde
klachten mogen kiezen om met een mondkapje op te komen werken. De leerkrachten zonder
klachten hebben echter niet de keuze of ze wel willen werken in een omgeving waar iemand
met klachten met een mondkapje rondloopt. Ik vind het ook heel naar dat het beleid zo
inconsistent is. In de eerste weken van het schooljaar waren er veel minder Coronagevallen en
mochten leerlingen van 7+ met milde klachten niet naar school, nu lopen in alle regio's de
cijfers op en mogen leerlingen met milde klachten ineens wel naar school. Ik kan geen andere
reden bedenken dan een maatschappelijke noodzaak: als teveel leerlingen thuiszitten met een
snotneus staat de economie teveel onder druk. Daarmee lijken leerkrachten in een soort
frontlinie te komen en dat vind ik zeer kwalijk.

9/23/2020 1:27 PM

77

Ik zou graag zien dat leerkrachten met milde klachten ook mogen doorwerken.

9/23/2020 1:18 PM

78

Ik moet er wel bij zeggen dat ik keelpijn niet zo erg vind maar hoesten vind ik echt niet prettig

9/23/2020 1:01 PM

79

Zo word ik sneller verkouden en moet ik me laten testen op Corona

9/23/2020 12:34 PM

80

Ik snap het wel omdat kinderen waarschijnlijk geen grote besmettingshaard zijn. Veel
verkouden kinderen gingen al naar school.

9/23/2020 12:32 PM

81

Ik ga er van uit dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Klachten eerst 2 dagen
aan kijken verergert het niet, dan gewoon naar school. Iedereen is wel eens verkouden hoort
erbij.

9/23/2020 12:23 PM

82

De besmettingskans voor leerkrachten wordt nu weer groter, ook al is die kans klein.

9/23/2020 12:18 PM

83

Meer kinderen zullen hierdoor verkouden worden, leerkrachten lopen meer risico besmet te
worden. Wij mogen dan niet werken en moeten test afwachten... Lesuitval!!

9/23/2020 12:05 PM

84

Prima voor de kinderen, maar meer risico voor mezelf

9/23/2020 12:00 PM

85

Ook als ze de leerkrachten besmetten met een onschuldig verkoudheidsvirus, zitten wij drie
dagen thuis op de testuitslag te wachten. (deze week een collega met voorrang! Drie! dagen!)
Klas naar huis, beter een snotjongen thuis toch?

9/23/2020 12:00 PM

86

De leraren hebben dan een grotere kans op verkoudheid en dus uitval. Waardoor de gehele
klas (hoogstwaarschijnlijk) thuis moet blijven. Hierdoor mist de gehele klas 1 dag fysiek
onderwijs.

9/23/2020 11:52 AM

87

Dit gebeurd zo vaak. En een om voor een gewone verkoudheid thuis te blijven is onzin. Daar
worden de kinderen niet sterk van.

9/23/2020 11:35 AM

88

zolang er risico is op Corona....

9/23/2020 11:22 AM

89

Besmettingsgevaar verkoudsheidklachten voor personeel.

9/23/2020 11:16 AM

90

Er is weinig risico op besmetting en kinderen missen anders te veel school door thuiszitten .
Ook ben je als leerkracht minder tijd kwijt met ouders bellen om kinderen op te halen.

9/23/2020 11:03 AM

91

Weg met de opgedrongen politieke angstcultuur!

9/23/2020 10:54 AM

92

Zodra een leerling toch een leerkracht besmet, moet de hele groep naar huis.

9/23/2020 10:39 AM

93

Wij kunnen verkouden worden en moeten dan weer thuis blijven. Het voelt niet veilig

9/23/2020 10:27 AM
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94

Moeilijk in te schatten. Met jongere kinderen minder moeite, dan met oudere kinderen.

9/23/2020 10:20 AM

95

Ik denk niet dat het de coronabesmetting vergroot, maar wel dat docenten eerder
verkoudheidsklachten krijgen, die dan toch weer getest moeten worden. Het brengt
onzekerheid

9/23/2020 10:19 AM

96

ook jonge kinderen kunnen besmet zijn maar minder ziek worden maar wel oudere besmetten
die wel flink ziek kunnen worden.

9/23/2020 10:07 AM

97

Het gaat niet om de veiligheid van iedereen maar om een gebrek aan testcapaciteit. Het zou
voor mij anders zijn wanneer het gebaseerd is op het feit dat kinderen tot 13 jaar weinig risico
op verspreiding geven.

9/23/2020 10:04 AM

98

Loop als leerkracht daardoor meer risico op klachten en verplicht verzuim daarna.

9/23/2020 9:48 AM

99

Niet testen maakt het voor alle leerkrachten een onzichtbare dreiging. Je moet weten of je
risico loopt of niet.

9/23/2020 9:45 AM

100

Het is bekend dat kinderen

9/23/2020 9:17 AM

101

jij als leerkracht zal nu ook eerder verkouden zijn en dus moeten gaan testen

9/23/2020 9:06 AM

102

Het gaat me niet om het feit dat deze kinderen op school zijn. Dat vind ik prima, want het
verzuim was de afgelopen weken groot. Gemiddeld 3 tot 5 kinderen op een groep van 24 was
afwezig. Het zwalkend beleid van het RIVM en de regering straalt geen vertrouwen uit. Ik heb
langzamerhand het idee dat het onderwijzend personeel de economie draaiend moet houden.
De morele druk is om te gaan werken, ook door de sneltets, groot. Mag je nog gewoon ziek
zijn ?

9/23/2020 8:53 AM

103

Het is voor mij erg dubbel. Afgelopen periode zijn kinderen thuis gebleven die prima lessen
hadden kunnen volgen en alleen een snotneus hadden. Dit is vervelend voor hun omdat ze
dingen missen, maar ook voor mij als leerkracht, omdat ik ervoor moet zorgen dat ik mijn klas
bij elkaar houd in de stof. Het heeft geen zin 3 kinderen in week 2 te hebben werken en de rest
van de klas in week 3, dat is niet te doen. Organisatorisch zorgde het voor gedoe en voor de
kinderen zelf was het ook vervelend om thuis te zitten, werk te moeten inhalen en cruciale
uitleg te hebben gemist. Echter, het nadeel van deze versoepeling vind ik dat wij als
leerkrachten meer worden blootgesteld aan 'gewone' virussen. Dat kind wat nu met een
snotneus in de klas zit, kan mij ook een snotneus geven. Het is dan wel geen Corona, maar ik
moet als volwassene wél thuisblijven met die snotneus, waardoor mijn hele klas nu thuis moet
blijven in plaats van dat ene kind. Dat maakt het voor mij wel dubbel. Ik ben niet extra bang
om nu Corona op te lopen, maar ik ben wel bang allerlei andere griepjes op te lopen waardoor
ik niet kan komen werken. Daarin voorzie ik de komende tijd wel extra problemen in
onderwijsland.

9/23/2020 8:50 AM

104

Het is goed voor de kinderen, maar ik wil niet aangestoken worden.

9/23/2020 8:48 AM

105

Kan de leerkracht aansteken

9/23/2020 8:23 AM

106

Ik vind het goed zolang ze niet gaan hoesten. En zodra er koorts bij is, ook dan niet naar
school.

9/23/2020 8:13 AM

107

ook al lijkt de kans klein dat je besmet zou raken met corona, is een gewone verkoudheid snel
overdraagbaar en dat betekente voor de leerkracht thuisblijven in afwachting van de test en
testresultaten, waardoor de klassen geen leerkracht hebben.

9/23/2020 8:05 AM

108

leeftijd grens te hoog

9/23/2020 8:05 AM

109

Er moet wel bij gezegd worden: met zware verkoudheid bij een leerling is thuisblijven nodig
omdat de leerkrachten anders aangestoken kunnen worden, en of dat nu met Corona is of met
iets anders, dat kunnen we niet gebruiken nu!!

9/23/2020 7:53 AM

110

Het is onduidelijk omdat de regels steeds veranderen. Vanaf maandag had ik plots 12 van de
21 kinderen met snot, hoesten enz in de klas. Dit gaat natuurlijk effect hebben op mijn
gezondheid.

9/23/2020 7:34 AM

111

Ik zit als leerkracht in de risicogroep. Afstand houden is eigenlijk niet vol te houden.

9/23/2020 7:27 AM

112

Waar worden medewerkers rond deze periode verkouden van? Van verkoudheid die rond gaat
in de groep. Kinderen op school, leerkracht 2 dagen thuis i.v.m. testafspraak maken ennuitslag
krijgen.

9/23/2020 7:21 AM
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113

Ik weet het ondertussen niet meer. Zoveel meningen. Pfff. Als de wetenschappers zeggen dat
het kan, vertrouw ik daar op.

9/23/2020 7:20 AM

114

Vind dat kinderen die hooikoorts hebben en allergie en daardoor hoesten en proesten wel naar
school mogen.

9/23/2020 7:12 AM

115

Kinderen missen zo in eerste instantie geen school, maar omdat leerkrachten sneller
verkouden worden missen ze indirect wel school

9/23/2020 7:07 AM

116

De kans dat ik nu verkouden word is vele malen groter.

9/23/2020 7:01 AM

117

Ik begrijp de beweegreden, maar vind het lastig, want 1,5 meter afstand houden lukt niet van
(kleine) kinderen en als de leerkracht zo verkouden wordt, moet de hele klas thuisblijven

9/23/2020 6:50 AM

118

Is nog te weinig bekend over het feit dat ze eventueel corona kunnen overbrengen. Ik zit in een
risicoleeftijd.

9/23/2020 6:45 AM

119

In landen om ons heen hoor je andere berichten mbt belastbaarheid van kkn. Ik snap oom wel
dat niet iedere snotneus thuis kan blijven ivm continuïteit, maar dan testcapaciteit maar
omhoog..

9/23/2020 6:43 AM

120

Ik ben geen medicus

9/23/2020 6:34 AM

121

De komende tijd worden veel kinderen verkouden. Het is onzin dat zij dan steeds onderwijstijd
zouden moeten verliezen.tijd te moeten

9/23/2020 6:32 AM

122

Voor de kinderen heel goed. Het is voor hun ontwikkeling niet goed om veel thuis te zitten.
Voor mij persoonlijk is het spannend. Ik gebruik medicijnen waardoor mijn weerstand lager is.

9/23/2020 6:30 AM

123

Afgelopen tijd veel kinderen thuis voor niks. Dat vind ik zonde

9/23/2020 6:30 AM

124

Afhankelijk of het kinderen zijn met een allergie of kinderen die echt verkouden zijn. Ik ben zelf
bevattelijk en word snel verkouden, waar ik dan waarschijnlijk de leerlingen mee aansteek of
wordt aangestoken. Wanneer kinderen wel op school komen steken ze andere aan. Ik ben zelf
nu voor de derde keer getest omdat ik met verkoudheid ben aangstoken. Wanneer kinderen
met verkoudheidsklachten op school komen, steken ze elkaar en de leerkrachten aan. De
leerkrachten moeten weer getest, omdat zij als volwassenen met lichte klachten dat dienen te
doen. Het zal dus veel verzuim wegens testen in de hand werken.

9/23/2020 6:23 AM

125

Snotneus prima maar met keelpijn, hoesten enz. Thuis laten

9/23/2020 6:20 AM

126

Goed voor de lestijd van de leerlingen, slecht voor de gezondheid/ afwezig zijn van
leerkrachten

9/23/2020 5:47 AM

127

waarschijnlijk is dat gewoon een verkoudheid omdat de periode verkoudheid nu aan de orde is

9/23/2020 5:39 AM

128

Er zijn bij mij op school veel besmette kinderen....een grote zorg.....met een snotneus naar
school geeft een te groot risico voor de gezondheid van alle betrokkenen. Buiten dat lijken
kinderen elkaar ook te besmetten....Door het laten varen van alle afstandsregels binnen het
p.o. in combinatie met het snotneusbeleid zullen er nog meer uitbraken komen.
Levensgevaarlijk!.

9/23/2020 1:09 AM

129

Het geeft risico dat leerkrachten klachten krijgen en daardoor thuis moeten blijven.

9/23/2020 12:19 AM

130

Ik vind het goed dat zoveel mogelijk kinderen naar school blijven gaan echter ik vind de wijze
van onderbouwing en communiceren slecht

9/23/2020 12:13 AM

131

Als de besmetting onder kinderen beperkt blijft.....

9/22/2020 11:54 PM

132

Meer kans om zelf verkouden te worden en daardoor weer getest moet worden. Al 2x gehad,
negatief. Geen fijn vooruitzicht met de herfst/ winterperiode op komst

9/22/2020 11:44 PM

133

Kinderen moeten naar school, wel bevreesd zelf verkouden te worden waardoor alsnog een
hele klas naar huis moet.

9/22/2020 11:33 PM

134

Dit vergroot de kans op verkoudheid en dus thuis moeten blijven/testen van leerkrachten.

9/22/2020 11:30 PM

135

Ik denk dat het een economische reden heeft en niet een gezondheidstechnische ! Ik maak
me zorgen over extra risico op besmetting.

9/22/2020 11:15 PM

136

Erg dubbel besluit

9/22/2020 11:13 PM
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137

Economische reden is niet goed voor de gezondheid van het personeel.

9/22/2020 11:12 PM

138

Vooral omdat de testcapaciteit niet voldoende is. Meer verkouden kinderen betekent ook meer
verkouden leerkrachten. Dus meer benodigde testen. Er zijn meer beroepsgroepen die de boel
draaiende moeten kunnen houden.

9/22/2020 11:10 PM

139

Milde klachten is een rekbaar begrip.

9/22/2020 11:10 PM

140

Het is de tijd van het jaar voor snottebellen.

9/22/2020 11:06 PM

141

leraren pikken ook de gewone verkoudheden op en mogen dan niet werken en moeten zich
laten testen.

9/22/2020 11:01 PM

142

Onverantwoordelijk! Kinderen kunnen het virus overdragen. Leraren die besmet makkelijk
besmet kunnen worden lopen hierdoor gevaar.

9/22/2020 10:59 PM

143

Leerkrachten worden zo aangestoken en moeten thuisblijven met milde klachten. Wordt nog
lastiger om alle klassen te bezetten.

9/22/2020 10:48 PM

144

Ik ben bang dat de leerkrachten nu nog vaker ziek zullen zijn.

9/22/2020 10:46 PM

145

Nee, ik ben niet bang voor corona, maar voor het feit dat je nu meer risico loopt om verkouden
te worden. Er zijn geen invallers, dus hoe dan???

9/22/2020 10:40 PM

146

Ik las niet milde klachten, maar lichte verkoudheidsklachten. En dat geeft veel rust.

9/22/2020 10:40 PM

147

Afhankelijk. Bij chronische verkoudheid oke

9/22/2020 10:38 PM

148

Dom ronduit. Zo besmetten kinderen hun leerkracht, die vervolgens verkouden wordt en 2
dagen weg is uit de klas wegens een test. Dit is andersom redeneren. Een paar leerlingen
thuis, die rekenen en taal prima thuis kunnen oefenen (websites genoeg of foto van werk via
de mail), is veel minder belasten voor een school, dan steeds een afwezige leerkracht die
moet testen of ziek is. Het is wederom een signaal dat de leerkracht er niet toe doet, maar
opvang is voor kinderen.

9/22/2020 10:38 PM

149

Dit was te verwachten. Teveel gedoe

9/22/2020 10:36 PM

150

Maar ik vrees daardoor zelf ook verkouden te worden

9/22/2020 10:35 PM

151

Leerlingen zijn aan het sniffen, snotteren in het sbo. De papieren zakdoekjes liggen regelmatig
op tafel ipv in je broekzak, prullenbak. Ik behoor tot de risicogroep.

9/22/2020 10:35 PM

152

Enerzijds is er een zij het klein risico op corona, anderzijds: kinderen kunnen hun verkoudheid
wel overbrengen. Leerkrachten die vervolgens verkouden worden moeten WEL thuisblijven.
Dus door die ene snotneus moet misschien een hele klas naar huis.

9/22/2020 10:33 PM

153

Ja en nee... Ik Vind keelpijn niet onder milde klachten vallen. Licht snotterend naar school kan
ik me ergens in vinden, alleen als de leerkracht dan wordt aangestoken moet er weer getest
worden en is de klas zonder leerkracht. Tja... is het dan een oplossing?

9/22/2020 10:27 PM

154

Er zijn genoeg besmettingen onder kinderen. Ze hoeven niet meer te worden getest. Ik wil niet
ziek worden.

9/22/2020 10:23 PM

155

Omdat we nu richting de griepepidemie toe gaan vindt ik dit geen goed besluit, je stelt op deze
manier leerkrachten bloot om dus ook griepverschijnselen op te lopen waardoor zij thuis
moeten blijven en het probleem groter wordt!

9/22/2020 10:21 PM

156

Als ze ons aansteken, moeten wij wel thuis blijven!?!

9/22/2020 10:21 PM

157

Als ze koorts hebben moeten ze wel thuis blijven!

9/22/2020 10:19 PM

158

Als een kind mij of mijn collega's besmet ( met misschien alleen neusverkoudheid) moet ik wel
thuisblijven en als er dan geen invaller beschikbaar is, moet de klas naar huis gestuurd
worden.

9/22/2020 10:18 PM

159

Worden we aangestoken en kunnen we continu testen

9/22/2020 10:17 PM

160

Hoe kunnen wij bijvoorbeeld controleren of de leerling bijv de koortsklachten maskeren met een
paracetamol.

9/22/2020 10:16 PM

161

Lastig. Aan de ene kant fijn dat de kinderen naar school komen, maar ik wil zelf niet ziek
worden...

9/22/2020 10:11 PM
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162

Moeilijk te beoordelen

9/22/2020 10:10 PM

163

Leerkrachten worden blootgesteld aan Corona en zijn eerder verkouden

9/22/2020 10:02 PM

164

Een snotneus hebben kinderen vrij snel. Zolang het er niet heel erg uit loopt, kan het weinig
kwaad.

9/22/2020 10:00 PM

165

Voorzichtigheid geboden

9/22/2020 9:59 PM

166

Hierdoor komen er veel meer leerkrachten en uiteindelijk ook kinderen thuis te zitten doordat
leerkrachten met klachten niet mogen werken

9/22/2020 9:58 PM

167

Ik zit zelf in de risico groep En heb er voor gekozen om wel les te geven. Anderhalve meter
lukt niet. Dus mensen die bij de risicogroep horen en wel willen lesgeven worden in de angst
gedrukt. Maar blijf wel werken. Geen invallers

9/22/2020 9:57 PM

168

Er is veelal nieuws geweest dat kinderen niet de bron zijn van besmetting. Dit is nog steeds te
zien. Personeel zou eigenlijk ook niet hoeven te testen bij een snotneus, ik zou graag iets zien
van pas bij meerdere typische covid klachten

9/22/2020 9:53 PM

169

Leerkrachten eerder verkouden, daardoor nog meer uitval

9/22/2020 9:49 PM

170

Zo worden leraren eerder ziek, eerder klassen naar huis. En gevaarlijker voor de leraren.

9/22/2020 9:45 PM

171

Er ontstaat zeker als er door de kou meer ramen dichtgaan bij meerdere besmette kinderen
gevaarlijke situaties met veel virus in de klas. De hele dag. En kinderen doen niet hun hand
voor de mond. Ik maak me zorgen over mezelf, mijn kwetsbare partner en ouders van kinderen
die dit ook niet willen en in dezelfde spagaat komen als ik. Je staat er niet achter maar
thuisblijven als enige is ook naar. Wat een bizar besluit nu de besmettingen zo enorm oplopen.
Leraren doen er niet toe. We kunnen de covid krijgen.

9/22/2020 9:44 PM

172

Ik vind dat de kans op elkaar besmetten zo klein mogelijk moet zijn. Het onderscheid tussen
verkoudheid en Corona verkoudheid is moeilijk te maken!

9/22/2020 9:37 PM

173

Als het kind de lkr aansteekt met deze verkoudheiddat moet de lkr wel thuis blijven. Scholen
staan nu al teveel onder druk door collega’s die moeten thuisblijven vanwege een snotneus

9/22/2020 9:37 PM

174

Je kunt deze kinderen op afstand plaatsen zodat zij geen gevaar voor de leerkracht vormen.

9/22/2020 9:36 PM

175

Kinderen zijn ongeveer 13x (info van kinderarts) per jaar verkouden, ze missen veel te veel
onderwijs als ze steeds thuis moeten blijven.

9/22/2020 9:35 PM

176

Veel leraren horen ook in de risicogroep.

9/22/2020 9:31 PM

177

Het personeel staat nu nog meer bloot aan ziektes en hierdoor nog meer problemen met
ziekteverzuim.

9/22/2020 9:30 PM

178

Dan missen kinderen minder school en het betekent voor de leerkracht werkdrukverlaging.
Kinderen met snotneuzen thuis moet je anders digitaal van onderwijs voorzien naast het werk
in de groep.

9/22/2020 9:30 PM

179

Twijfel. Het is niet fijn dat kinderen school missen omdat ze een snotneus hebben, maar nu
steken de kinderen de leerkrachten aan en zij mogen vervolgens niet werken. Ook leerkrachten
zouden gewoon een snotneus mogen hebben (zonder andere klachten)

9/22/2020 9:28 PM

180

Dit is tenminste duidelijk!

9/22/2020 9:27 PM

181

Heel verwarrend en vergroot de kans op onzekerheid

9/22/2020 9:25 PM

182

Zo is de leerkracht eerder verkouden en moet die (onnodig) getest en minstens een dag uit de
klas....

9/22/2020 9:22 PM

183

Stel dat een kind wel covid heeft, zonder test weet je dat dus niet!

9/22/2020 9:22 PM

184

vind ik lastig. Want wat als ze wel Corona hebben??

9/22/2020 9:22 PM

185

In principe geen probleem mee, maar als ik als leerkracht een snotneus heb moet ik de
teststraat in en daar heb ik niet zo n zin in........

9/22/2020 9:19 PM

186

Anders missen ze erg veel school. Ik ga ervan uit dat er genoeg onderzoek is gedaan om dit te
onderbouwen.

9/22/2020 9:18 PM
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187

leerkrachten mogen zo ziek worden, want er wordt toch met voorrang getest. Dat is het paard
achter de wagen spannen.

9/22/2020 9:18 PM

188

De tweede golf in aantocht en in het onderwijs wordt het risico nu vele malen groter. Vorige golf
bleven we thuis en nu laaien we het vuur alleen maar hoger op.

9/22/2020 9:18 PM

189

Ik voel mij hierdoor onveiliger

9/22/2020 9:17 PM

190

Leerkrachten lopen zo meer kans om besmet te worden. Ook hebben ze zo meer kans om ook
verkouden te worden wat tot gevolg heeft dat ze zich moeten laten testen met alle gevolgen
van dien ( afwezig zijn, vervanging is moeilijk te regelen.)

9/22/2020 9:16 PM

191

Niet verstandig, toch liever uitzieken of laten testen.

9/22/2020 9:13 PM

192

Gezwabber!

9/22/2020 9:10 PM

193

Ik ben zelf niet zo bang voor besmetting, maar kan me voorstellen dat oudere collega’s of
mensen in de risicogroep hier meer moeite mee hebben. Zelf ben ik normaal gesproken niet
snelVerkouden of zoek.

9/22/2020 9:09 PM

194

Kinderen in de basisschool-leeftijd zijn minder besmettelijk. Bovendien voorkomt dit
leerachterstanden.

9/22/2020 9:08 PM

195

Ik denk dat t voor de kinderen goed is om niet zo veel te missen.

9/22/2020 9:07 PM

196

Het besluit verhoogt de kans dat leerkrachten verkouden worden en dus thuis moeten
blijven/zich moeten laten testen

9/22/2020 9:06 PM

197

Steeds meer kinderen raken besmet en besmetten toch ook volwassenen. Als ik als leerkracht
uitval, heeft de hele klas er last van. Kiezen uit twee kwaden. Echter heeft de
onderwijskwaliteit nu nog meer te linden

9/22/2020 9:06 PM

198

Ben door de vele snotneuzen nu zelf een snotneus. Ik ben niet te vervangen dus zadel ik mijn
collega’s weer op met een hogere werkdruk omdat ik me moet gaan laten testen. weer

9/22/2020 9:05 PM

199

Voor de kinderen is het goed, naar als ik door een kind aangestoken wordt en ook milde
klachten krijg, moet ik wel thuis blijven. Vervolgens is er geen vervanging en zit de hele klas
thuis.

9/22/2020 9:04 PM

200

Men moet in het onderwijs en in Nederland eens ophouden met overal tegen aan te schoppen.
Er is een maatregel afgekondigd. die vier je gewoon uit. Praat met het team over hoe je hier
mee omgaat i.p.v. overal te roepen dat je het er niet mee eens bent.

9/22/2020 9:03 PM

201

Te groot besmettingsrisico

9/22/2020 9:03 PM

202

Anders missen kinderen veel te veel lessen en moet je nog meer differentieren.

9/22/2020 9:01 PM

203

Kinderen kunnen corona hebben zonder dat zij er veel last van hebben (alleen een snotneus en
keelpijn), maar zij kunnen het wel overdragen. Als bijna 60-jarige vind ik dit best een nare
gedachte.

9/22/2020 9:01 PM

204

Tuurlijk is het goed dat de kinderen naar school gaan, maar als de leerkrachten daardoor ook
verkouden worden en dan dus verplicht thuis moeten blijven en testen lijkt mij dit niet gepast
wanneer straks de herfst doorzet.

9/22/2020 8:56 PM

205

We zijn gewoon proefkonijnen. Kinderen kunnen wel Corona doorgeven.

9/22/2020 8:56 PM

206

voorgaande jaren waren ze ook snotterig en ben ik ook niet ziek geworden dus dat verwacht ik
nu ook niet

9/22/2020 8:55 PM

207

Ik kan niet volledig achter een van beide opties staan. Aan de ene kant denk ik dat kinderen bij
goede ventilatie en schoonmaakmaatregelen minder snel een besmettingshaard zijn. Aan de
andere kant bij meer verkoudheden onder kinderen in school is de kans dat leerkrachten ook
dergelijke klachten krijgen groter met het gevolg dat zij getest moeten worden en er meer uitval
is. In de praktijk is het daarnaast lastig om te bepalen of je een kind naar huis moet sturen
terwijl je weet dat er de kans is dat er bv hooikoorts meespeelt bij niezen en snotteren. Nu
kunnen dergelijke kinderen geoorloofd op school zijn zonder scheef aangekeken te worden.

9/22/2020 8:53 PM

208

Ik ben bang dat dit besluit is genomen om de druk op de testlocaties te verminderen.

9/22/2020 8:51 PM

209

Ze verspreiden virussen aan leerkrachten die dan uit gaan vallen.

9/22/2020 8:51 PM
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210

Omdat het nog een stelling van 'lijken' is qua overdracht besmetting

9/22/2020 8:49 PM

211

Kans op besmetting van leerkrachten wordt erg groot. Krijgt een LK klachten dan moet hij
thuisblijven en test afwachten. School gaat verder, dus vervanging nodig. Door krappe
bezetting, lees lerarentekort, wordt de druk op overige LK groter. Of er is geen verva ging. Dan
gaan hele klassen misschien naar huis, waardoor meer leerlingen dan alleen het snotterige
kind geen onderwijs krijgen.

9/22/2020 8:49 PM

212

Erg veel kinderen lopen onnodig veel onderwijstijd mis. Onderwijstijd die ze nooit meer inhalen.

9/22/2020 8:48 PM

213

Met een klas vol snotterende kinderen is de leerkracht ook zo verkouden en die moet dan weer
getest worden en moeten er klassen naar huis

9/22/2020 8:48 PM

214

Deels goed, deels niet goed. Leerlingen missen geen lessen meer, maar collega's kunnen
verkouden worden en daardoor afwezig zijn.

9/22/2020 8:44 PM

215

Sommige kinderen zullen te vaak absent zijn. In de periode dat er veel gesnotterd wordt zit je
dan steeds met een incomplete groep. Ook onwerkbaar.

9/22/2020 8:42 PM

216

Omdat ook ik besmet ben geweest door kinderen die zeiden dat ze hooikoorts hadden. Ik houd
me goed aan de maatregelen. Ik kom nergens, alleen thuis en school. Een collega is nu
besmet, waarschijnlijk door kinderen die verkouden zijn en niezen in de klas.

9/22/2020 8:41 PM

217

Wel makkelijker beleid voeren en kinderen missen niet onnodig veel lessen. Maar zo worden
veel leerkrachten ziek en moeten hele klassen straks thuisblijven. Dus ik sta er dubbel in.

9/22/2020 8:40 PM

218

Vooral de jongere groep. En daarbij denk ik aan onder de 10. Is nog zo vaak verkouden. Ik
geef les aan gr 3, die missen vanwege onschuldige verkoudheden nu al te veel les

9/22/2020 8:36 PM

219

Ik vind dat aan onze veiligheid voorbij gegaan wordt. Voor de kinderen is het fijn dat ze geen
lessen meer hoeven te missen. Maar hoe lang duurt het nu voor hun juf/ meester afwezig is??

9/22/2020 8:28 PM

220

Kinderen kunnen zo leerkrachten makkelijker besmetten met onschuldige virussen. Hierdoor
moeten leerkrachten zich laten testen en thuis blijn. Dat zorg voor meerp

9/22/2020 8:27 PM

221

Wel zorgen over eigen gezondheid, vaker uitvallen in afwachting van testen.

9/22/2020 8:26 PM

222

Zo steken ze elkaar en vooral ook de leerkracht aan,die zich dan weer ziek moet melden en
zich moet laten testen waardoor er weer een klas zonder leerkracht zit en naar huis moet
worden gestuurd.

9/22/2020 8:25 PM

223

Kinderen brengen ook t virus over. Je kunt mij niet wijsmaken dat ze alles kunnen overdragen
behalve corona. En ik mag ook niet werken met een snotneus.

9/22/2020 8:24 PM

224

Hierdoor lopen de wachttijden in de teststraten voor leerkrachten juist op, lijkt mij.

9/22/2020 8:24 PM

225

Leerlingen missen niet onnodig lessen.

9/22/2020 8:21 PM

226

Slecht gebracht op een dom moment, geen gelegenheid voor het werkveld om zich hier op
voor te bereiden

9/22/2020 8:20 PM

227

ik ben risicogroep en zit er 4 dagen tussen

9/22/2020 8:19 PM

228

Als dit niet zou mogen, zouden veel kinderen vaak thuis moeten blijven terwijl dit klachten zijn
die ze jaarlijks hebben.

9/22/2020 8:16 PM

229

Ik vrees dat daardoor meer leerkrachten verkouden worden

9/22/2020 8:15 PM

230

Ik ben kleuterjuf en pak elk virus van mijn kleuters mee. Dan kan ik me elke paar weken laten
testen.

9/22/2020 8:14 PM

231

Keelpijn vind ik wel een ander verhaal, maar een snotneus hebben veel kinderen deze periode.
Ik zou het anders ook niet weten hoe ik het moet regelen met mijn eigen kinderen als ze iedere
keer weer neusverkouden zijn.

9/22/2020 8:12 PM

232

Met een lichte snotneus heb ik geen moeite. Wel met flink hoesten. De kans op besmetting vd
leerkrachten wordt nu alleen maar groter. Zowel de kan op corona, alsmede de kans op een
andere luchtweginfectie. In beide gevallen zal de leerkracht getest moeten worden en zorgt dit
dus voor meer klassen naar huis.

9/22/2020 8:11 PM

233

In Amsterdam blijken ouders vaak dingen verkeerd in te schatten. Het gaat om duurzaam goed
onderwijs voor alle kinderen dan heb je ook gezonde docenten nodig.

9/22/2020 8:10 PM
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234

Als de leerkracht aangestoken wordt moet hij thuisblijven. Wie gaat de klas dan opvangen?
Dan krijgen veel kinderen met huidige gebrek aan invallers geen onderwijs of gaan andere
collega's extra belast worden.

9/22/2020 8:09 PM

235

Jonge kinderen geven het nauwelijks door en ik vind het essentieel dat kinderen naar school
kunnen en ouders kunnen blijven werken.

9/22/2020 8:09 PM

236

Kinderen met keelpijn zijn normaal ook ziek en horen niet op school thuis.

9/22/2020 8:08 PM

237

wij zijn weer proefkonijnen!!!

9/22/2020 8:06 PM

238

Echter jammer hoe dit tijdens de persconferentie gemeld is. Wanneer je de vragen achteraf
hoort, kom je erachter dat er gedegen onderzoek ligt waarop dit gebaseerd is.

9/22/2020 8:06 PM

239

Ik ben bang dat leerkrachten hier door sneller verkouden worden. En daardoor vaker getest
moeten worden. Doordat er geen vervanging is, worden er klassen naar huis gestuurd

9/22/2020 8:03 PM

240

De kans dat ik hierdoor snotterig word is groot! Ik zit er niet op te wachten ook verkouden te
worden. Met al het gedoe wat er nu omheen hangt

9/22/2020 8:03 PM

241

Als leerkrachten hierdoor gaan snotteren moeten ze thuis blijven tot er een negatieve test ligt.
Invallers zijn er nauwelijks.

9/22/2020 7:59 PM

242

Anders komen we met grote achterstanden

9/22/2020 7:59 PM

243

Je weet immers niet of het überhaupt om een verkoudheidsvirus gaat en verspreidt zich ook
onder de kinderen en de leerkrachten. En dan...?

9/22/2020 7:58 PM

244

Ben verhoogd risicogroep

9/22/2020 7:57 PM

245

Het eerst maar uitproberen. Besluit kan altijd teruggedraaid worden.

9/22/2020 7:56 PM

246

Ik snap dat kinderen anders soms wel erg veel missen, maar ik vind het risico wel groter
worden, ik heb veel verschillende klassen en wat verspreiding van virussen betreft (ook anders
dan corona) niet goed, kinderen worden door elkaar aangestoken, daarop hun ouders, die
moeten dan thuisblijven van hun werk en testen, terwijl de testcapaciteit al onvoldoende is.

9/22/2020 7:56 PM

247

alleen een snotneus is bij kleuters normaal , maar ook keelpijn vind ik een ander verhaal

9/22/2020 7:54 PM

248

Alleen akkoord als leerkrachten met keelpijn en een snotneus ook gewoon mogen blijven
werken.

9/22/2020 7:54 PM

249

Kinderen blijven snotterig naar school komen, waar ze ons als leerkrachten/
onderwijsassistenten en ander personeel aansteken. Hierdoor kunnen straks leerkrachten niet
naar het werk, omdat zij wel met verkoudheidsklachten(snotneus) thuis moeten blijven.

9/22/2020 7:53 PM

250

Zolang ze zich fit voelen en geen koorts hebben zie ik geen reden voor hen om thuis te blijven.

9/22/2020 7:49 PM

251

Ik zou het liever nog concreter zien: Alleen thuis met koorts en/of benauwdheidsklachten. Dit
is weer zo onduidelijk en laat teveel ruimte voor interpretatie over.

9/22/2020 7:48 PM

252

wanneer deze kinderen mij aansteken met hun verkoudheid, ben ik verplicht om te laten
testen, of te wel zitten ze toch thuis of verdeeld, Geen onderwijs

9/22/2020 7:48 PM

253

Kinderen moeten gewoon naar school, dit kan niet wanneer ze om iedere snotneus thuis
moesten blijven.

9/22/2020 7:46 PM

254

Kinderen missen daardoor minder leerstof, maar hierdoor moeten leerkrachten zich nu wel
constant laten testen bij een verkoudheid...

9/22/2020 7:45 PM

255

Wel een kleine twijfel omdat leerkrachten nu ook sneller verkouden worden en daardoor direct
het test circuit in moeten... niet perse extra bang voor corona besmetting.

9/22/2020 7:44 PM

256

Als lln de leerkracht besmetten heeft de groep even geen leerkracht

9/22/2020 7:43 PM

257

Het vervelende hieraan is dat als zij mij aansteken dat ik vervolgens thuis zit en een test moet
ondergaan!!

9/22/2020 7:43 PM

258

Ik vermoed dat dit een maatregel is om ouders tegemoet te komen... ik vind het niet passen bij
de toename van besmettingen.

9/22/2020 7:42 PM
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259

Ik zou eigenlijk eerst zeker willen weten hoe het zit met de overdracht van Corona op
volwassenen door kinderen. Daar heb ik nog geen definitief bericht over gehoord.ille

9/22/2020 7:42 PM

260

de kans dat wij ziek worden, wordt nu groter.

9/22/2020 7:39 PM

261

Niet zo overspannen graag!

9/22/2020 7:39 PM

262

Leerkrachten worden aangestoken en moeten wél thuis blijven...

9/22/2020 7:38 PM

263

Het is goed dat de kinderen naar school mogen maar het besmettingsgevaar voor kinderen en
leerkrachten wordt groter

9/22/2020 7:38 PM

264

Iemand in de klas die een verminderde weerstand of de leerkracht kan hier hinder van hebben.

9/22/2020 7:38 PM

265

Kinderen zijn zelden de besmetter en het is geen doen om ze voor elk wissewasje thuis te
houden.

9/22/2020 7:37 PM

266

Ik begrijp deze maatregel en probeer mijn persoonlijke hygiëne goed in de gaten te houden en
waar mogelijk afstand te houden.

9/22/2020 7:37 PM

267

Ik ben er nog niet zeker van of kinderen in deze leeftijd volwassen kunnen besmetten.

9/22/2020 7:36 PM

268

Een kleine snotneus is oké, maar keelpijn vind ik niet naar school.

9/22/2020 7:35 PM

269

Kans dat leerkrachten besmet worden is te groot

9/22/2020 7:33 PM

270

Risico voor de leerkracht om aangestoken te worden door de leerlingen

9/22/2020 7:31 PM

271

het is snotneuzen seizoen. Als een kind geen koorts heeft en niet hoest, dan is afstand
houden voldoende. En dat doen we nog steeds.

9/22/2020 7:30 PM

272

Via mijn eigen kinderen kom ik al met veel andere kinderen en hun naasten in aanraking.
Bovendien is mijn weerstand top na een paar jaar juf zijn 😉

9/22/2020 7:30 PM

273

Nu zijn leerkrachten blootgesteld aan meer virussen en mogelijk ook aan corona virus.

9/22/2020 7:30 PM

274

Zou fijn zijn als kinderen onder de 13 ook getest kunnen worden

9/22/2020 7:30 PM

275

geen behoefte aan paniek gedoe, kinderen zijn vaak verkouden, zolang er geen berichten uit
het gezin komen dat er anderen Corona besmet zijn is het volgens mij oké

9/22/2020 7:29 PM

276

Voor mezelf maak ik me niet zoveel zorgen, hoewel ik ook niet meer de jongste ben. Zolang
niet echt duidelijk en onderzocht is waarom de ene persoon heel ziek wordt en (blijvende)
schade heeft. Terwijl een ander nauwelijks ziek wordt. Kunnen we leerkrachten niet dat extra
risico laten lopen. Die lopen we toch al en dat weet iedereen. We zullen hier even doorheen
moeten. Anderzijds betekent dit dus dat er de komende koude periode veel afwezigheid zal
zijn. Dit is even niet anders.

9/22/2020 7:26 PM

277

Zo kunnen leerkracht frequent naar de teststraat

9/22/2020 7:26 PM

278

Op zich goed dat kinderen niet voor niets steeds thuis moeten blijven maar ik word er ook wat
onrustig van. Ik behoor zelf tot een risico groep en de komende maanden, met minder
mogelijkheden tot ventilatie en verkouden kinderen in de klas terwijl de besmettingen
toenemen zorgen er niet voor dat ik de komende periode helemaal rustig tegemoet ga.

9/22/2020 7:25 PM

279

Vandaag lln met Corona in de middenbouw, gelukkig milde klachten...en thuis gebleven sinds
vorige week...!

9/22/2020 7:23 PM

280

Twijfel, het was niet werkbaar met zoveel kinderen thuis, maar ik sta in groep 7/8 en ik vond
het wel spannend met al die snotterende en hoestende kinderen, niet zozeer vanwege Corona
maar meer om zelf verkouden te worden

9/22/2020 7:23 PM

281

Voel me door deze maatregel niet veilig op school.

9/22/2020 7:22 PM

282

Ik weet niet meer wat ik ervan moet denken! Elk land heeft andere ‘deskundigen’ treft andere
regels of zelfs binnen één landje spreekt men zich tegen

9/22/2020 7:21 PM

283

Ben niet bang voor besmetting met Corona via de kinderen, maar vervelend kan wel zijn dat ze
het onderwijspersoneel besmetten, waardoor die eerst getest moeten worden.

9/22/2020 7:19 PM

284

Ik snap dat het vervelend is als 1 leerling thuiszit terwijl het niet persé nodig is, maar het is
nog vervelender als de leerkracht verkouden wordt en de hele klas thuis zit.

9/22/2020 7:19 PM
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285

Meer verkouden kinderen op school, meer leerkrachten verkouden. De verkouden leerkrachten
moeten getest worden dus meer klassen zonder leerkrachten. Het testbeleid moet veranderd
worden. Alleen testen met koorts i.c.m. andere verkoudheidsklachten

9/22/2020 7:16 PM

286

Ten eerste is het niet zeker dat kinderen niet overdragen. Ik voelde mij veiliger toen dit beleid
er wel was. Ten tweede, leerkrachten worden dan aangestoken met als gevolg, dat ze moeten
testen. Zit ik niet op te wachten.

9/22/2020 7:16 PM

287

Niet bang voor Coronabesmetting wel voor veel verkouden leerkrachten die daardoor thuis
moeten blijven. Ik heb liever enkele kinderen thuis dan een hele klas thuis.

9/22/2020 7:13 PM

288

Ze kunnen hun leerkracht aansteken en die zal vervolgens thuis moeten blijven en zich laten
testen. Hierdoor zal er meer vervanging nodig zijn.

9/22/2020 7:11 PM

289

Anders heb je halve klas die thuis dit en moet je weer thuisonderwijs faciliteren. Tot nu toe is
nog geen kind met Corona op school geweest.

9/22/2020 7:08 PM

290

Hangt af van of er thuis anderen zijn met dezelfde kalchten

9/22/2020 7:08 PM

291

Op deze manier is de kans dat leerkrachten verkouden worden en thuis moeten blijven
aanzienlijk groter. Dit is een risico wat betreft Corona, maar ook een zorg qua invalproblemen.

9/22/2020 7:07 PM

292

De regering wisselt te snel van standpunt.Dit soort zwalkend beleid maakt mensen onrustig

9/22/2020 7:06 PM

293

Ik geef les in groep 2/3 dus groep 2 mocht al met snotneus komen. En met voorrang in de
teststraat zijn de kinderen maar 1 dag thuis als ik zelf verkouden ben geworden.

9/22/2020 7:04 PM

294

Ze kunnen op die manier ook makkelijk het personeel besmetten, die dan wel weer thuis
moeten blijven. En nu heb je ook geen enkele controle meer, als ouders kinderen met
mogelijke Corona klachten naar school sturen

9/22/2020 7:03 PM

295

meer kans op besmetting

9/22/2020 7:01 PM

296

ik werk in het vso waar kinderen <12 in de taxi zitten met de leerlingen boven de 12 die wel
aan alle regels moeten voldoen. Ik ben bang dat deze leerlingen nu meer verkouden worden,
meer thuisblijven, meer docenten aansteken etc.

9/22/2020 7:00 PM

297

Prima maar wel vervelend als de juf daardoor ook ziek is

9/22/2020 7:00 PM

298

Ze besmetten de leerkrachten (blijven dus thuis).

9/22/2020 6:58 PM

299

Ik vind het heel dubbel. Vanuit de kinderen en ouders gezien is het een prima maatregel maar
ik denk dat veel leerkrachten regelmatig klachten krijgen en dus getest moeten worden of ziek
raken.

9/22/2020 6:57 PM

300

Leerkrachten hebben daardoor de kans ook sneller verkouden te worden.

9/22/2020 6:55 PM

301

Snotneus prima, keelpijn thuishouden.

9/22/2020 6:55 PM

302

Wij worden zo ook allemaal ziek (verkouden), vervanging is bijna niet te regelen en
belangrijker: nergens staat dat kinderen het echt niet kunnen overdragen...

9/22/2020 6:52 PM

303

je weet niet hoe de stand van zaken in dat huishouden is.

9/22/2020 6:51 PM

304

Zij kunnen toch ook corona overbrengen

9/22/2020 6:49 PM

305

Lastig, waar de een vindt dat het licht is, vindt de ander dat het best kan. Het betekent echter
dat wanneer ik vervolgens verkouden wordt, de hele klas thuis zit. Tot na een test. Ik word er
onzeker van.

9/22/2020 6:49 PM

306

Enerzijds vind ik het goed. Anderzijds loop ik hierdoor meer risico om verkouden te worden.
Met als gevolg dat ik thuis moet blijven.

9/22/2020 6:48 PM

307

Ze kunnen mij nu aansteken, moet ik alsnog getest worden.

9/22/2020 6:48 PM

308

Ik ben bevreesd een verkoudheid op te lopen en vervolgens zelf thuis moet blijven.

9/22/2020 6:47 PM

309

Ik ben leerkracht van groep 1-2, heb dus al een poos dat kinderen verkouden naar school
mogen. Ik vrees de herfst waarin niet alleen de chronisch verkouden kleuters rond hobbelen,
maar vaak de helft van de kinderen verkouden is. Bij kleuters op afstand blijven gaat niet. Ik
ben het er niet mee eens

9/22/2020 6:47 PM
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310

Zeer waarschijnlijk dat leerkrachten aangestoken worden en wel thuis moeten blijven

9/22/2020 6:47 PM

311

Zodra kinderen leerkrachten aansteken met een verkoudheid, moeten deze zich laten testen
en dus thuisblijven.

9/22/2020 6:47 PM

312

Wel lastig dat het eerst niet mocht en nu wel. Dat maakt het erg onduidelijk.

9/22/2020 6:45 PM

313

Ik heb 2 lln in de klas die erg vatbaar zijn. Waaronder 1 lln met hartproblemen. Dit is een te
groot risico.

9/22/2020 6:43 PM

314

persoonlijk maakt dat voor mij dat ik nu nergens meer op kan vertrouwen aangezien ik in de
risicogroep val en het heb aangedurfd na de vakantie fysiek op school te starten, tot het gaat.

9/22/2020 6:43 PM

315

Ligt aan de manier van kijken. Vanuit onderwijskundig standpunt vind ik het fantastisch. Vanuit
praktisch standpunt vind ik het ontzettend dom. Kinderen met een snotneus mogen komen,
steken hun leraar aan, die vervolgens niet mag komen.

9/22/2020 6:42 PM

316

Ik begrijp het, maar als lkr. in de risicogroep voel ik me er niet prettig bij. o

9/22/2020 6:39 PM

317

Tot stand gekomen omdat er onvoldoende getest kan worden, is niet ten bate van onze
gezondheid!

9/22/2020 6:38 PM

318

Zolang er geen duidelijke bewijzen zijn dat kinderen het virus niet overbrengen vind ik hier een
risico aanzitten.

9/22/2020 6:38 PM

319

Wij hebben 10 jarige met Corona op school’

9/22/2020 6:38 PM

320

Voelt als een beslissing aan de hand van het te kort aan testen niet aan de hand van wat er
daadwerkelijk nodig is om het onderwijspersoneel gezond en veilig te houden.

9/22/2020 6:37 PM

321

Wanneer kinderen met verkoudheidsklachten naar school komen, besmetten zij de
leerkrachten, waardoor hele groepen thuis komen te zitten.

9/22/2020 6:37 PM

322

De kans dat ik nu een verkoudheid oppik is veel groter, mede door het feit dat de ramen open
moeten en het hierdoor tocht. Als ik verkouden ben, mag ik niet werken, totdat ik getest ben
op Corona... Ik verwacht dat we klassen naar huis moeten sturen!

9/22/2020 6:36 PM

323

Daardoor raken onnodig leerkrachten die we hard nodig hebben verkouden.

9/22/2020 6:35 PM

324

Zo steek je de leerkrachten juist aan.

9/22/2020 6:34 PM

325

Ook groep 1/2

9/22/2020 6:32 PM

326

ben wel bang dat kinderen nu weer echt ziek naar school komen, andere kinderen, hun ouders
en leerkrachten meer aansteken, waardoor we allemaal nog verder van huis zijn. Op onze
school was er geen probleem met veel kinderen die lang afwezig waren.

9/22/2020 6:32 PM

327

Als wij een snotneus krijgen moeten wij thuis blijven, ook al is dit onschuldig. Gevolg testen en
verzuim, wat misschien niet nodig was!

9/22/2020 6:31 PM

328

Het is vaker verkoudheid dan Corona.

9/22/2020 6:30 PM

329

Aan de ene kant vind ik het goed dat er geen kinderen onnodig lesstof missen. Aan de andere
kant maakt het me ook enigszins angstig. Bij mijn zoontje op school zijn 2 leerlingen besmet.
Dit is toevallig aan het licht gekomen omdat ouders positief getest waren. Anders hadden ze
gewoon op school rond gelopen en anderen wellicht besmet.

9/22/2020 6:29 PM

330

De leraar doet ertoe??? Welnee!!

9/22/2020 6:29 PM

331

Ik vind het goed dat zoveel mogelijk kinderen naar school blijven gaan echter ik vind de wijze
van onderbouwing en communiceren slecht

9/22/2020 6:28 PM

332

Riskant voor en andere kinderen

9/22/2020 6:28 PM

333

Ik denk dat er door dit besluit alleen maar meer lessen door meer kinderen zullen worden
gemist. Een verkouden kind mag naar school, maar als de leerkracht verkouden is, moet zij/hij
eerst getest. Dan moet de hele groep vervangen/naar huis voor een aantal dagen.

9/22/2020 6:28 PM

334

Ik raak voortdurend verkouden en moet dus ook elke 2 weken naar de teststraat. Zo
ondervinden alle leerlingen uit mijn klas én hun ouders hinder van kinderen met snotneuzen.

9/22/2020 6:24 PM

335

Onduidelijk! Meer verkouden kinderen op school kan leiden tot meer verkouden leerkrachten

9/22/2020 6:23 PM
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die thuis moeten blijven
336

Kinderen steken leraren aan, die vervolgens niet kunnen werken

9/22/2020 6:23 PM

337

Fijn dat ze zo niet veel missen maar ze steken ons wel snel aan en als wij verkouden zijn
mogen we niet werken

9/22/2020 6:23 PM

338

Ik heb zelf schoolgaande kinderen, in die situatie is het fijn. Als leerkracht vind ik het
vervelend als ik snotneuzen in de klas heb en zelf ziek kan worden. Maw erg dubbel gevoel.

9/22/2020 6:23 PM

339

Maar ook risico dat ik sneller verkouden wordt en dus thuis moet blijven en testen.

9/22/2020 6:22 PM

340

Als wij zeker weten en erop kunnen vertrouwen dat niemand hierdoor onnodig risico loopt dan
zou het moeten kunnen.

9/22/2020 6:22 PM

341

Dubbel; aan de ene kant goed: kinderen waren veel thuis en misten veel. Aan de andere kant
niet goed; als ze mij aansteken, moet ik thuisblijven

9/22/2020 6:22 PM

342

Najaar kunnen de ramen niet meer wijd open, vieze lucht blijft langer in de klas. Geen
bovenarmen. Kans dat leerkracht klachten krijgt met leerlingen die hoesten en proesten, zeer
groot, geen leerkracht helemaal.geen les.

9/22/2020 6:21 PM

343

Goed als het alleen een loopneus betreft of misschien een droog kuchje.

9/22/2020 6:21 PM

344

Zo worden de leerkrachten weer eerder verkouden. Moeten we weer getest worden. Klas één
dag naar huis. Lost niets op

9/22/2020 6:21 PM

345

klassen zijn overvol, dus kan op aansteken leerkracht is erg groot

9/22/2020 6:20 PM

346

Vage maatregel waar discussie over ontstaat met ouders

9/22/2020 6:19 PM

347

Teveel risico voor personeel

9/22/2020 6:17 PM

348

Er zijn anders teveel leerlingen die belangrijke lessen missen op school terwijl ze een reguliere
verkoudheid hebben. Zoals bijvoorbeeld mijn dochter in de eerste klas (groep 3) waar ze elke
dag een nieuwe letter leren. Een week afwezig is zowel op cognitief gebied als op sociaalemotioneel gebied wat betreft het groepsvormingsproces rampzalig.

9/22/2020 6:16 PM

349

Zo kunnen ze leerkrachten weer aansteken die op hun beurt weer thuis moeten blijven en wel
getest moeten worden.

9/22/2020 6:16 PM

350

Hierdoor bestaat er een grotere kans dat teamleden ook klachten ontwikkelen

9/22/2020 6:15 PM

351

Voor veel kinderen is de lestijd die ze missen door verkoudheidsklachten erg zonde.

9/22/2020 6:15 PM

352

Wat bereiken we met 1 leerling lesgeven die een hele klas kan besmetten?

9/22/2020 6:15 PM

353

Snotneuzen zijn infectiehaarden. Drietal collega's al hierdoor moeten laten testen.

9/22/2020 6:14 PM

354

Op deze manierlopen wij als leerkrachten toch onnodig risico om verkouden/ziek te worden. Ik
voel me als leerkracht een speelbal!

9/22/2020 6:10 PM

355

Vanaf het begin vond ik het zwaar aangezet om kinderen thuis te laten. De angst die kinderen
aangepraat werd vond ik pedagogisch onverantwoord. De griep, soms venijnig, zie ik al meer
dan 40 jaar voorbijkomen en het gaat altijd goed. De ouders van leerlingen met ernstige ziektes
zijn altijd al voorzichtig geweest als het om griep of kinderziektes gaat. Leerlingen hebben het
onderwijs, het samenzijn gemist. Dit mag niet weer gebeuren.

9/22/2020 6:10 PM

356

Totaal NIET VERRAST met dit besluit. We moesten juist aanneemt GGD het aantal kinderen
met klachten doorgeven zodat duidelijk werd dat teveel kinderen thuis zaten. Jullie hebben niet
geluisterd nar de scholen

9/22/2020 6:10 PM

357

Alle maatregelen die ingegeven worden door schaarste aan testmogelijkheden zijn geen goed
idee. In basisonderwijs is al afstandhouden niet meer nodig..... in mijn kleuterklas wordt je
regelmatig met niezen, proesten, loopneuzen e.d geconfronteerd. Oudere kinderen schijnen (?)
nog besmettelijker dan de kleintjes te zijn.

9/22/2020 6:09 PM

358

Dit had pas gekund nadat op scholen het binnenklimaat op orde was.

9/22/2020 6:09 PM

359

Toch een ridico

9/22/2020 6:09 PM

360

Oké als het bij een snotneus blijft maar bij groen snot, veel hoesten en overige klachten moet

9/22/2020 6:09 PM

16 / 63

Snotneusbesluit
je kinderen wel naar huis kunnen sturen. Als leerkracht moet je meteen testen en zit de klas
zonder, dat risico is wel flink op deze manier.
361

Erg spannend, omdat er nog weinig bekend is over de gevolgen.

9/22/2020 6:09 PM

362

Twee kanten, sneller kans om ziek te worden waardoor leerkrachten wel thuis moeten blijven.
Of 1 a2 kinderen of alle leerlingen door een zieke leerkracht.

9/22/2020 6:08 PM

363

Voor de kinderen begin ouders is het heel fijn: minder lesuitval en minder opvangproblemen.
Maar als leerkracht vind ik het wel spannend. Ik ben bang eerder verkouden te worden en dus
getest te moeten worden voordat ik naar school kan.

9/22/2020 6:08 PM

364

Onderwijspersoneel kan dan sneller ook 'gewoon' verkouden worden en wij moeten wel
thuisblijven en getest worden. Elke keer weer.

9/22/2020 6:08 PM

365

Meer kans op zieke leerkrachten

9/22/2020 6:08 PM

366

Er zullen meer verkouden leerkrachten volgen die thuis moeten blijven.

9/22/2020 6:08 PM

367

Ik sta er dubbel in. Fijn dat kinderen meer naar school kunnen, lastig voor leerkrachten die
vatbaar zijn. Zij moeten dan thuis blijven tot ze getest zijn. Dat levert problemen op voor de
hele klas. Daarnaast heeft de leerkracht ook een thuisfront en is wellicht mantelzorger. Dat
zorgt voor onrust.

9/22/2020 6:07 PM

368

Risico is te groot. Het is helemaal niet zeker dat kinderen volwassenen niet besmetten

9/22/2020 6:06 PM

369

Enerzijds wel en anderzijds niet goed. Bij gebieden met veel besmettingen is het risico veel
groter dat het kind COVID heeft. Andere gebieden hebben een kleiner risico. Dan is het
misschien onnodig om het kind thuis te houden.

9/22/2020 6:05 PM

370

Kinderen willen graag naar school, ik ben blij als ze komen.

9/22/2020 6:05 PM

371

Ook al is de kans klein (zegt men) door kinderrn besmet te worden, het kan wel. De grens ligt
niet strak bij 13 jaar.

9/22/2020 6:04 PM

372

Het hek is van de dam nu! Als ze leerkrachten aansteken, moeten wij thuis blijven

9/22/2020 6:03 PM

373

Ouders moet gevraagd worden hun kinderen thuis te houden bij klachten. Bij keelpijn niet naar
school. Dit is geen milde klacht.

9/22/2020 6:03 PM

374

Kinderen zijn wel doorgevers van virussen, meer risico voor de medewerkers in de school.
Leerkrachten uit de risicogroep die het lef hebben om toch voor de klas te gaan, verdienen
onze bescherming. Door hen niet bloot te stellen aan besmettingsgevaar.

9/22/2020 6:02 PM

375

Zo worden leerkrachten verkouden en zij moeten thuis blijven

9/22/2020 6:02 PM

376

Op deze manier heb je nog meer kans op het feit dat leerkracht verkouden worden en afwezig
zijn ivm testen

9/22/2020 6:01 PM

377

Goed omdat ze geen onderwijs missen, slecht ivm mogelijke coronaverspreiding

9/22/2020 6:01 PM

378

Hierdoor worden leerkrachten snel verkouden, moeten getest worden, er is al een leerkrachten
tekort en testen met voorrang binnen een dag lukt ook niet...

9/22/2020 5:59 PM

379

Alleen wil ik dan ook gewoon kunnen werken als ik diezelfde klachten heb

9/22/2020 5:58 PM

380

Op deze manier komen de leerkrachten die daardoor ook worden aangestoken met een
verkoudheidsvirus thuis te zitten. Dus dan moeten zij continu getest gaan worden. Ik vraag mij
af of het de insteek is dat een leerkracht zich vervolgens elke 2 weken moet ziekmelden en
laten testen.

9/22/2020 5:58 PM

381

Ik heb te weinig kennis van de gevaren van het virus. Ik heb vertrouwen in de deskundigheid
en ga er vanuit dat ze mensen niet in gevaar brengen.

9/22/2020 5:58 PM

382

Ik heb de hoogste groepen. Daarin zitten soms lln van 13,14 jaar oud.

9/22/2020 5:56 PM

383

Leerkrachten worden op deze manier wel veel makkelijker blootgesteld aan besmettingen. Ook
al is het maar een verkoudheid, leerkrachten moeten wel thuisblijven en eerst laten testen
voordat ze weer naar school kunnen. Dit geeft wellicht onnodig uitval van leerkrachten en
vervanging is nauwelijks te vinden. Gevolg hele klassen naar huis.

9/22/2020 5:56 PM

384

Kind met snotneus in de klas, ik met keelpijn thuis 3 dagen wachten op test en uitslag. Dit

9/22/2020 5:55 PM
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werkt niet.
385

Mits leerkrachten heel snel getest kunnen worden

9/22/2020 5:52 PM

386

Je brengt leerkrachten in de risicogroep in gevaar

9/22/2020 5:52 PM

387

Anders onnodig veel lessen missen. Bijna niet te doen om normaal lesprogramma te geven
met elke dag weer andere zieken.

9/22/2020 5:52 PM

388

De kans op overdragen van Corona is klein, maar niet nul. Bovendien kunnen kinderen ook
snel een simpele verkoudheid overdragen. Dat heeft grote gevolgen voor een leerkracht.
Thuisblijven, laten testen, enz.

9/22/2020 5:49 PM

389

Ik sta er dubbel in, als ouder vind ik het prettig dat mijn kind niet thuis hoeft te blijven. Als juf
voelde ik me juist behoorlijk veilig omdat de “zieke” kinderen thuis bleven. Nu kan ik
makkelijker besmet worden met een verkoudheid of griep waardoor ik kwetsbaarder ben voor
andere virussen. Ook vind ik het vervelend dat het op een vrijdagavond geponeerd wordt en op
maandag al in gaat. Als school heb je eigenlijk nauwelijks mogelijkheid om aanpassingen te
regelen.

9/22/2020 5:49 PM

390

Kinderen missen te veel onderwijs als ze met deze klachten thuisblijven. Zo ontstaan er (nog
meer) achterstanden. Ook is het voor hun sociale ontwikkeling belangrijk dat kinderen naar
school gaan. Het is onnodig om met milde klachten thuis te blijven.

9/22/2020 5:48 PM

391

Lastig, omdat wij met een snotneus wel thuis moeten blijven en ik regelmatig door kids
aangestoken word.

9/22/2020 5:45 PM

392

Sneltest beleid + duidelijke richtlijnen

9/22/2020 5:45 PM

393

Leraren worden ook verkouden en moeten daardoor wel thuis blijven

9/22/2020 5:45 PM

394

Ik voel me niet veilig bij verkoudheidsverschijnselen. Ben ik verkouden door een kind of heb ik
Vovid onder de leden.

9/22/2020 5:44 PM

395

Er staat bij tijdelijk dat geeft bij mij bedenkingen weer gedwongen door tekorten?

9/22/2020 5:43 PM

396

Ze steken ook de leerkrachten aan en die moeten wel getest dus krijg je meer verzuim

9/22/2020 5:42 PM

397

De reden is niet dat ze geen besmettingsgevaar opleveren, maar dat de testcapaciteit
onvoldoende is. Bovendien hebben wij als leerkracht nu een grotere kans om verkouden te
worden en moeten we ons laten testen. Gevolg is dat er hele groepen thuis zullen moeten
zitten, omdat er geen invallers zijn.

9/22/2020 5:40 PM

398

Ze kunnen ook de leerkracht makkelijk aansteken. De leerkracht mag met deze klachten
eigenlijk niet naar school en moet er vervanging geregeld worden.

9/22/2020 5:40 PM

399

Te grote kans op besmetting van leerkrachten

9/22/2020 5:39 PM

400

Dan worden wij eerder ziek. En daardoor afwezig.

9/22/2020 5:38 PM

401

Verwarrend. Verwarrend voor degenen die vrijdag nog hun kind hebben laten testen terwijl dat in
ene niet meer hoeft. Nu de leerkrachten voorrang hebben bij het testen, kan deze maatregel
wel worden uitgevoerd. Alleen de kans dat leerkrachten verkouden worden, zeker in dit seizoen
wordt nu nog groter. Dus een nog grotere druk op de testcapaciteit.

9/22/2020 5:37 PM

402

De kans is klein, maar ....

9/22/2020 5:37 PM

403

Er is nog steeds niet bewezen dat kinderen het virus niet overdragen

9/22/2020 5:37 PM

404

Ik ben bang zelf vaker verkouden te worden, dus afwezig. Iets wat het onderwijs mi niet ten
goede komt.

9/22/2020 5:35 PM

405

Ik zit er een beetje tussenin. Enerzijds is het fijn dat het aantal aanwezige leerlingen groter is
en je niet steeds zoveel kinderen mist. Anderzijds kan ik ook aangestoken worden en dan
moet ik wel meteen thuisblijven.

9/22/2020 5:35 PM

406

Het kind kan dus uit een gezin met verkoudheidsklachten komen. Het kan dus zijn dat
gezinsleden en/of kind positief zijn qua corona. Ik ben bang dat ouders zichzelf en hun kind
dan júist niet laten testen. Want kind mag tóch naar school.

9/22/2020 5:34 PM

407

Ik pak snel verkoudheid op. Met ineens een klas vol snot, helemaal! Ik snap dat bij een lichte
verstopte neus, je de kinderen niet thuis hoeft te houden. Maar flink niezen en hoesten zou wel

9/22/2020 5:34 PM
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prettig zijn, om verspreiden van griep en verkoudheid te voorkomen.
408

Ze kunnen toch ev. Corona hebben en overbrengen

9/22/2020 5:34 PM

409

Ik sta ook niet achter het besluit dat leerkrachten de negatief getest zijn, met klachten weer
aan het werk mogen en zo andere collegas kunnen besmetten die dan ook weer getest moeten
worden

9/22/2020 5:33 PM

410

Onbegrijpelijk. We weten nog steeds te weinig van dit virus. Dus snotneus thuisblijven.

9/22/2020 5:32 PM

411

het besmettingsgevaar voor leerkrachten wordt zo groter. Bovendien moeten wij ons iedere
keer laten testen als we verkouden zijn

9/22/2020 5:31 PM

412

Zo lopen we risico dat docenten nog vaker verkouden worden en dan moet hele klas thuis
blijven. Ik snap het wel, maar consequenties zijn ook pittig

9/22/2020 5:31 PM

413

dan worden leerkrachten besmet met verkoudheidsvirus en moeten getest worden

9/22/2020 5:31 PM

414

Als je als leerkracht het verkoudheidsvirus dan ook krijgt moet je getest worden , is de test
negatief mag je weer aan het werk. Vervolgens besmet je je collega’s ook met het
verkoudheidsvirus, die moeten ook weer getest worden , vicieuze cirkel dus . Wat mij betreft
blijven kinderen en collega’s thuis tot het verkoudheidsvirus over is .

9/22/2020 5:30 PM

415

De kinderen missen heel veel. Nadeel is dat de onderwijzende collega's iets meer risico op een
snotneus lopen.

9/22/2020 5:29 PM

416

snotneus prima maar keelpijn niet

9/22/2020 5:29 PM

417

Als ze ons (leerkracht) besmetten, heeft dat grote gevolgen.

9/22/2020 5:29 PM

418

Verkouden kinderen kunnen dit doorgeven aan de leerkrachten. En zij moeten dan thuisblijven
en testen.

9/22/2020 5:27 PM

419

Snotneus ok, keelpijn en hoesten niet ok. Pas als kinderen " lang" hoesten moeten ze
thuisblijven.

9/22/2020 5:27 PM

420

Zelf ook sneller verkouden /ziek

9/22/2020 5:25 PM

421

Op onze.school heeft de juf van gr 7 en minstens 2 leerlingen corona. leelrlingen

9/22/2020 5:25 PM

422

Al vind ik het wel heel raar dat dit nu opeens zomaar wel kan. Je vraagt je toch af in hoeverre
de gezondheidsbelangen van de leerkrachten meegenomen worden.

9/22/2020 5:22 PM

423

Blij dat leerlingen niet meer onnodig les missen bij milde klachten.

9/22/2020 5:20 PM

424

De kans dat wij, leerkrachten, verkouden worden en/of keelpijn krijgen, wordt hierdoor groter.
Als wij verkouden worden moeten we gelijk thuis blijven en laten testen.

9/22/2020 5:20 PM

425

Geeft teveel risico op besmetting voor leraren in de risicogroepen

9/22/2020 5:19 PM

426

Voor mij persoonlijk is het geen probleem. Voor collega’s die in de risicogroep vallen is het een
groot probleem.

9/22/2020 5:17 PM

427

Klachten kunnen voor het kind wel mild zijn, maar voor degene die ze aansteken hoeft dat niet
zo te zijn. De kans op uitval van mij is groter als ik een groep vol snotteraars heb, dan
wanneer ze dit jaar ff thuis snotteren. Ik moet helaas wel thuisblijven wanneer ik zelf klachten
krijg. Als ik geen snotteraars in de groep heb zitten is, met de huidige maatregelen, de kans
kleiner dat ik neusverkouden word.

9/22/2020 5:16 PM

428

Het komt vast bij familie vandaan...

9/22/2020 5:15 PM

429

Ik vond de timing nogal merkwaardig

9/22/2020 5:15 PM

430

Deze kinderen kunnen andere leerlingen en leerkrachten aansteken. Die leerkrachten mag
vervolgens bij elke verkoudheid naar de teststraat. Hier zit ik niet op te wachten. Zorg er dan
iig voor dat de leerkrachten beschermd zijn door de afstand weer in te voeren of te werken met
beschermende middelen.

9/22/2020 5:14 PM

431

Goed, omdat kinderen anders soms een hele week afwezig zijn voor alleen een snotneus. Dit
geldt trouwens ook voor de oudere kinderen op de middelbare scholen. Verkoudheid komt zo
vaak voor en sommige ouders houden zich goed aan de regels, maar veel ouders sturen hun
kind toch naar school met klachten.

9/22/2020 5:14 PM
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432

Eerts wel, toen niet, toen een beetje, toen weer wel. En dat terwijl de cijfers rap oplopen.

9/22/2020 5:14 PM

433

Onveilig gevoel

9/22/2020 5:13 PM

434

Dubbel. Als kinderen de juf met verkoudheid aansteken is ook de hele klas thuis en zijn nog
meer kinderen benadeeld.

9/22/2020 5:13 PM

435

Ik heb collega’s die zich dit schooljaar al 3 keer hebben moeten testen voor een snotneus en
er dus steeds een halve week niet warenweek

9/22/2020 5:12 PM

436

Als leerkrachten daardoor verkouden worden dan moeten zij ook weer getest worden. Daarbij,
kinderen zijn mibder besmettelijk, dat betekent niet dat ze niet besmettelijk kunnen zijn! .

9/22/2020 5:11 PM

437

Omdat nog steeds niet helemaal duidelijk is of kinderen het virus kunnen overbrengen

9/22/2020 5:11 PM

438

Risico besmetting onderwijspersoneel wordt vergroot. Zij moeten met klachten thuisblijven dus
moet de hele klas naar huis.

9/22/2020 5:11 PM

439

Ben niet bang voor een grotere kans op het krijgen van Corona, maar krijgen hierdoor niet meer
onderwijzer (sneller) ook een verkoudheid waardoor ze toch even afwezig zijn, de druk op de
teststraten daarmee ook onveranderd hoog blijft en er mogelijk dus klassen naar huis moeten.

9/22/2020 5:08 PM

440

Iedere keer wanneer ik aangestoken wordt door een leerling moet ik thuis blijven en een
coronatest doen, dat kan toch niet. Leraren zijn dan veel vaker uit de roulatie.

9/22/2020 5:07 PM

441

Ik vind het goed dat kinderen wel onderwijs krijgen als ze verkouden zijn. Ik zou liever kiezen
voor thuisonderwijs zonder instructie. Zodat de kinderen wel wat doen, maar niet evt kunnen
besmetten.

9/22/2020 5:07 PM

442

Wij leerkrachten vallen snel uit.

9/22/2020 5:06 PM

443

Bijzonder, deze omslag.

9/22/2020 5:06 PM

444

Dubbel gevoel. Fijn voor de lln maar meer risico voor ons als leerkracht om verkouden te
worden en weer te moeten gaan testen

9/22/2020 5:05 PM

445

Met een snotneus is de kans op besmetting kleiner dan bij hoesten

9/22/2020 5:05 PM

446

een snotneus kun je ook doorgeven en dan moet er onnodig getest worden

9/22/2020 5:05 PM

447

Ik weet momenteel niet meer of het een gewoon griepje is of mogelijk toch een
coronabesmetting. Verder vind ik het voor een leerkracht erg veel werk om steeds dubbele
taken te doen. Lesgeven en alles online klaarzetten.

9/22/2020 5:03 PM

448

Ik vind het wel twijfelachtig waar dit besluit op is gebaseerd. Ik ben wel voor dat kinderen met
gebruikelijke klachten komen, want anders zit de helft thuis.

9/22/2020 5:03 PM

449

Zolang er geen gezinsleden zich laten testen of positief zijn

9/22/2020 5:01 PM

450

Op die manier nemen de bacillen, virussen en bacteriën erg toe binnen de groep. Wanneer ik
daar iets van oppak, moet ik me laten testen en thuiszitten. Dit is op de lange termijn dus
slecht voor ieder kind.

9/22/2020 5:01 PM

451

Ik vind dat iedereen in Nederland op dit moment thuis zou moeten blijven met een snotneus

9/22/2020 5:00 PM

452

Vooral in deze tijd. Kinderen steken leerkrachten aan, die zich dan vervolgens wel weer
moeten laten testen, waardoor ze niet naar school kunnen.

9/22/2020 5:00 PM

453

Er zal meer uitval zijn van leerkrachten, omdat kinderen de leerkrachten wel verkouden maken.
Dus de leerkrachten met symptomen moeten zich laten testen. Het gevolg is vaak de hele
klas naar huis. Als 1 kind thuis moet blijven vanwege verkoudheid zijn de gevolgen minder
groot ( het is maar 1 leerling en bijv. huiswerk meegeven is makkelijker voor 1 lln)

9/22/2020 4:58 PM

454

Daardoor worden leerkrachten ook eerder ziek, blijven thuis en de test straten warden dan
overbelast

9/22/2020 4:58 PM

455

Maar wel een lastige, want hoe voorkomen we een besmetting?

9/22/2020 4:57 PM

456

Dubbel. Kinderen missen minder onderwijs, maar steken anderen, waaronder leerkrachten,
aan. Deze moeten thuisblijven en getest worden.

9/22/2020 4:57 PM

457

Omdat kinderen een verkoudheid door kunnen geven aan volwassenen. Het hoeft niet meteen

9/22/2020 4:57 PM
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Corona te zijn, maar bij klachten moet de volwassene wel getest worden en thuisblijven. Ik ben
zelf onderwijsassistent en heb geen voorrang bij testen.
458

Vooral omdat leerkrachten dan grotere kans hebben om ook verkouden te worden. Het Gevolg
is dan dat de leerkracht niet naar school mag komen wanneer hij/zij verkouden is.

9/22/2020 4:56 PM

459

ben bang dat er meer leerkrachten verkoudheidsklachten krijgen en dan wel thuismoeten
blijven en er dus nog meer uitval is

9/22/2020 4:56 PM

460

Onduidelijk beleid. Eerst mag het niet nu ineens wel. Puur vanwege test capaciteit. Voelt als
we doen maar wat. Geen visie.

9/22/2020 4:55 PM

461

Ben risicogroeper

9/22/2020 4:55 PM

462

Hierdoor missen kinderen in eerste instantie wel minder lessen, maar worden leerkrachten
eerder aangestoken, waardoor ze met verkoudheid thuis moeten blijven. Gevolg hele klas heeft
geen leerkracht/ klassen moeten thuis blijven, omdat deze eerst getest moet worden en dus
niet kan komen werken.

9/22/2020 4:54 PM

463

Nu is de kans dat we zelf ook verkouden worden en moeten worden getest veel groter! Dan
missen de kinderen ook onderwijs en gaan er heel veel testen doorheen!

9/22/2020 4:53 PM

464

Kinderen steken volwassenen aan.

9/22/2020 4:52 PM

465

Ook groep 1 en 2 mochten wel naar school, ben zelf leerkracht groep 1/2. Het gaat ook om de
verkoudheid virus. De kinderen wel naar school en juf verkouden moet thuis blijven. Corona
test doen. Als leerkracht blijf je coronatesten .

9/22/2020 4:52 PM

466

Ik voel me als leerkracht minder veilig omdat de 1,5 meter afstand ook al is los gelaten.

9/22/2020 4:52 PM

467

Personeel wordt zo ook sneller ziek

9/22/2020 4:52 PM

468

Ik ben momenteel 64 en vind het erg vervelend risico te lopen op mijn werk

9/22/2020 4:52 PM

469

Als ze ziek zijn moeten zij thuis blijven anders krijgen anders alle sort ziektes niet alleen
corona

9/22/2020 4:51 PM

470

Omdat niet wetenschappelijk is bewezen dat dit kan

9/22/2020 4:51 PM

471

Voor mij en vele anderen is het nog niet duidelijk of en in hoeverre jongeren, en ook kleuters de
ziekte kunnen verspreiden

9/22/2020 4:50 PM

472

Blij dat ik mijn leerlingen weer optimaal kan bedienen en niet 7 leerlingen mis vanwege
minimale klachten.

9/22/2020 4:48 PM

473

Fijn dat ze weer onderwijs kunnen volgen, maar vrees wel dat de leerkrachten sneller
verkouden zulen worden

9/22/2020 4:47 PM

474

Hangt een beetje van de ernst af en de overige klachten

9/22/2020 4:46 PM

475

Ik ben minder bang dat zij mij besmetten met Corona, maar wel met een gewone verkoudheid,
wat ook betekent testen, ookal is het met voorrang!!!

9/22/2020 4:45 PM

476

Extra spannend, voelt toch als meer risico.

9/22/2020 4:44 PM

477

Het geeft ten eerste extra stress. Ik zit nu ziek thuis en kan besmet zijn door twee snotterende
kinderen uit mijn groep.Wel moet ik mij ook laten testen. Elke keer dat zoiets gebeurt zitten
leraren dus in de stress en het kost vele extra testen.

9/22/2020 4:43 PM

478

Heel dubbel. Fijn dat de kinderen niet teveel lessen missen, maar het zorgt wel voor extra
zorgen en kans op verkoudheden bij medewerkers

9/22/2020 4:41 PM

479

De kans dat de leerkracht deze klachten ook krijgt is dan een stuk groter. Het gaat er denk ik
niet om of het wel of geen corona is. Het gevolg is dat de leerkracht dan ook milde klachten
heeft en zich dan officieel zou moeten laten testen.

9/22/2020 4:41 PM

480

Ik ben bang dat er veel leerkrachten besmet worden en dan thuis zitten in afwachting van een
coronatest.

9/22/2020 4:40 PM

481

Je kan anders bezig blijven met kinderen naar huis sturen

9/22/2020 4:38 PM

482

Het maakt ons (leerkrachten) kwetsbaar.

9/22/2020 4:38 PM
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483

het hangt van ouders af of dit goed wordt toegepast. Is het verstandig om het kind naar school
te laten gaan of gaat de leerling omdat het beter uit komt qua werk van ouders? Dat laatste
maakten wij al mee toen het niet mocht dus ...

9/22/2020 4:38 PM

484

wel meer kans op besmettingen voor de leerkracht?

9/22/2020 4:37 PM

485

Sigaar uit eigen doos. Eerst mochten niet naar school bij verkoudheid etc. Nu wel. Testen hoef
je kinderen niet meer tot 12 jaar. Reden de testcapaciteiten zijn nu onvoldoende. Dus leraren
worden hier het slachtoffer van. Wij willen ook niet ziek worden en ook jongere kinderen
kunnen het virus overdragen.

9/22/2020 4:37 PM

486

Ik ben toch bang dat het corona kan zijn

9/22/2020 4:36 PM

487

Maar wel spannend

9/22/2020 4:36 PM

488

Het heeft twee kanten. Wij worden nu sneller verkouden en moeten ons dan laten testen, maar
sommige kinderen zijn bijna continue verkouden. Zij zouden anders wel veel missen.

9/22/2020 4:35 PM

489

Ook bij kinderen weten we niet of ze besmet zijn met Corona. 1,5 meter afstand is niet te
handhaven. Dan lopen wij leerkrachten verhoogd risico. En als wij thuis komen te zitten moet
weer een hele klas naar huis.

9/22/2020 4:34 PM

490

Ze kunnen de rest van de leerlingen besmetten en daarbij ook de leerkracht die getest moet
worden bij deze klachten.

9/22/2020 4:33 PM

491

Op zich niet goed voor mij als medewerker maar voor de continuïteit wel goed

9/22/2020 4:32 PM

492

Zo beland je in een vicieuze cirkel. De kinderen steken de leerkrachten aan en die moeten
weer getest worden.

9/22/2020 4:31 PM

493

Wanneer alle leerkrachten elke week aangestoken worden met een verkoudheid, is onderwijs
alsnog niet mogelijk

9/22/2020 4:31 PM

494

Wij worden ook aangestoken

9/22/2020 4:28 PM

495

Ik ben zelf heel vatbaar voor verkoudheid, op deze manier zal ik zelf vaker getest moeten
worden.

9/22/2020 4:28 PM

496

Ik mis veel leerlingen in de klas.

9/22/2020 4:25 PM

497

Kinderen steken ons zo aan, wij als onderwijzendpersoneel zijn om de haverklap verkouden.
Doordat leerlingen ons aansteken. Met de huidige regels komen straks heel vaak lln thuis te
zitten, omdat er geen invallers zijn. Of de RIVM maatregelen moeten anders anders gaat het
straks op de kop verkeerd in het onderwijs, nu het snotter seizoen is begonnen.

9/22/2020 4:23 PM

498

Vooral keelpijn vindt ik een lastige

9/22/2020 4:22 PM

499

Deze maatregel lijkt vooral te zijn ingesteld vanwege overbelasting van de testcapaciteit. Dit
vind ik niet de juiste reden om leerlingen met verkoudheidsklachten toch naar school te laten
gaan.

9/22/2020 4:21 PM

500

Leidt tot overdracht naar leerkracht en tot ziekteverzuim.

9/22/2020 4:20 PM

501

Er is onderzoek dat aangeeft dat kinderen vanaf tien jaar al als volwassenen het virus kunnen
verspreiden

9/22/2020 4:19 PM

502

afhankelijk van of bekend is waardoor

9/22/2020 4:19 PM

503

Ik sta er dubbel in.

9/22/2020 4:19 PM

504

Ik begrijp dat wel maar maak me toch zorgen..

9/22/2020 4:19 PM

505

Werkelijkwaar belachelijk!!!

9/22/2020 4:17 PM

506

In andere landen is het bewijs geleverd dat kinderen jonge kinderen ook Positief getest worden
op Corona. En dat ook al worden kinderen niet erg ziek van dit virus ze het wel overdragen.

9/22/2020 4:17 PM

507

Ligt aan de hevigheid van verkoudheid. Zwaar verkouden thuis.

9/22/2020 4:17 PM

508

Als binnen familie niemand besmet is met Corona kan leerling met snotneus en keelpijn naar
school.

9/22/2020 4:16 PM
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509

Er wordt maar heel sporadisch een volwassene door een kind besmet

9/22/2020 4:15 PM

510

De reden dat ik het niet goed vind is dat de leerkracht hierdoor sneller ook het
verkoudheidsvirus oploopt. Dit heeft meteen als consequentie dat hij/zij getest moet worden op
Corona (want verkoudheidsklachten) Dit is voor de school (missen van een lkr) en voor de lkr
(weer n test ergens in de regio ondergaan)r

9/22/2020 4:15 PM

511

Mogelijkheid Corona

9/22/2020 4:15 PM

512

Ik verwacht dat het AOB dit voor mij uitzoekt en komt met een standpunt. Ik ben leraar en
geen arts

9/22/2020 4:14 PM

513

Het vervolg is dat wij leerkrachten zelf met een snotneus thuis moeten blijven en de hele klas
de dupe is ipv 1 leerling.

9/22/2020 4:13 PM

514

We hebben net alles georganiseerd zodat ze thuis kunnen blijven en nu, geheel onverwacht
deze regeling. En ze kunnen het virus volgens mij wel overdragen. Niet fijn, dus.

9/22/2020 4:13 PM

515

Meer kans op besmetting leerkrachten

9/22/2020 4:13 PM

516

Eerste basisschool heerjansdam gesloten wegens kinder Corona

9/22/2020 4:13 PM

517

Veel groter risico Leerkrachten nu. Kinderen steken ook andere kinderen asn. Geen veilig
gevoel meer. Grote spanning geeft dit besluit. Héél fout. Als leerkracht ziek wordt moet hele
klas naar huis. Beter verkouden of hoestende kinderen even thuis te hoiden.

9/22/2020 4:12 PM

518

Je loopt nu meer risico op Corona , ook zijn er te weinig invallers voor handen

9/22/2020 4:12 PM

519

Ze kunnen mij wel verkouden maken, waardoor ik mij moet laten testen en de klas minimaal 1
dag thuiszit.

9/22/2020 4:11 PM

520

Besmettingsgevaar wordt groter.

9/22/2020 4:11 PM

521

Kans op besmetting voor de lk veel groter, die dan wel thuis moet blijven.

9/22/2020 4:10 PM

522

Eerst moet je als risicogroep voor de klas, nu mogen ook verkouden kinderen in je klas. Mag
de risicogroep leerkracht nu wel thuisblijven? Kortzichtig beleid. Verkouden kind zorgt voor
verkouden leerkracht. Meer testen en meer uitval

9/22/2020 4:10 PM

523

Wij als leerkrachten raken normaal gesproken ook 'besmet' met verkoudheid e.d. wanneer
leerlingen in de klas dat hebben. Nu kunnen wij het ook kijken, en moeten we ons om de
haverklap gaan laten testen omdat we door de leerlingen verkouden worden. Een goed beeld
naar het onderwijs zal dat ook niet geven...

9/22/2020 4:10 PM

524

Om ons heen horen we steeds meer over besmettingen onder leerlingen en leerkrachten

9/22/2020 4:10 PM

525

Als ouder fijn, als logopedist angstig aangezien de eerste besmetting een leerling was

9/22/2020 4:09 PM

526

Spannend

9/22/2020 4:08 PM

527

Ik maak me vooral zorgen over de oudere collegas. Ik vind dat er te weinig aan deze
leerkrachten gedacht is. Staan vaak al jaren met plezier voor de groep en nu lopen ze een te
groot risico

9/22/2020 4:08 PM

528

In het licht van het onderwijs vind ik het goed omdat het onderwijs dan door kan gaan. Maar
qua besmetting is het toch riskant.

9/22/2020 4:06 PM

529

Ik vraag me af of deze maatregel niet alleen uit noodzaak is genomen omdat er niet voldoende
testcapaciteit is. En omdat er teveel ouders thuis komen te zitten. Dit zal voor de economie
slecht zijn. Maar daarmee wordt het risico van het werken op scholen wellicht groter?

9/22/2020 4:06 PM

530

Geen problemen mee!

9/22/2020 4:05 PM

531

Ik begrijp het, maar deze klachten kunnen ook wijzen op Corona en ik ben er niet geheel van
overtuigd dat kinderen het virus niet over kunnen brengen.

9/22/2020 4:04 PM

532

Leraren lopen op deze manier meer risico om zelf ook ziek te worden en deze moeten dan wel
thuis blijven met klachten.

9/22/2020 4:03 PM

533

De juf/ meester en andere ouders die daardoor ook door hun kind besmet kunnen worden
moeten wel thuisblijven Kan een sneeuwbaleffect hebben

9/22/2020 4:02 PM
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534

Zij kunnen de leerkracht ook aansteken

9/22/2020 4:01 PM

535

willen we controle houden - dan preventief goed aanpakken

9/22/2020 4:01 PM

536

Kids zijn in de regel negatief bij test. Houd wat afstand, ventilatie, hygiëne. Mogelijk bij
kleuters lastig. Maar we gaan ook naar de supermarkt, zien vrienden. Er blijven gewoonrisico's.
De wereld moet doordraaien, zo goed als het kan

9/22/2020 4:00 PM

537

Ik vind het een vreemde verantwoording, want met deze maatregel zijn leerkrachten sneller
verkouden en zijn er vaker leerkrachten afwezig

9/22/2020 4:00 PM

538

Leerkracht eerder verkouden en dus hele klas thuis! Ik heb nu 7 kids flink verkouden in de
klas, hoe lang loop ik het voor??

9/22/2020 3:58 PM

539

Daardoor lopen leerkrachten hoger risico ook verkouden te worden en daardoor ziek thuis te
moeten blijven

9/22/2020 3:58 PM

540

Kinderen kunnen ook corona krijgen en het dus ook overbrengen.

9/22/2020 3:58 PM

541

Er is misschien een kleine kans dat jonge kinderen ons besmetten, maar bij een gewone
verkoudheid moeten wij als leerkrachten wel thuis blijven. Dus we kunnen zeker wel verkouden
worden. Zonder leerkracht geen les of minder.

9/22/2020 3:58 PM

542

Snotneus mag wel, keelpijn liever niet, het kind moet zich wel fit voelen

9/22/2020 3:56 PM

543

Meer snotneuzen op school betekent ook dat leerkrachten eerder verkouden worden. Wij als
leerkracht moeten wel thuisblijven met een 'snotneus' en gelijk weer een test doen. Straks in
de herfst/winter waarschijnlijk dus veel leraren tekort op school. Daarbij geven kinderen het
virus misschien niet snel door (omdat ze milde klachten hebben), maar ze kunnen dit wel
degelijk doen.

9/22/2020 3:53 PM

544

Hierdoor komen meer leerkrachten thuis te zitten met milde klachten en (oudere) leerkrachten
zijn angstig

9/22/2020 3:52 PM

545

Leerkrachten worden nu eerder ziek. Ik denk dat dit averechts zal werken en dat er uiteindelijk
meer leerlingen thuis zitten.

9/22/2020 3:51 PM

546

Ik voel me on nodig blootgesteld aan een zeer hoog risico

9/22/2020 3:51 PM

547

Dubbel gevoel. Ik ben bang dat ik dan binnen de kortste keren zelf verkouden thuis kom te
zitten en mijn hele groep thuis moet blijven. Maar lesgeven met 5 of meer afwezige leerlingen
was de afgelopen weken ook echt heel onhandig (in groep 3 waar om de dag nieuwe letters
worden geleerd, dus er snel achterstand ontstaat).

9/22/2020 3:44 PM

548

denk dat in de media en de regelgeving de boel te veel wordt opgeklopt. Tenzij je zelf tot de
risicogroep behoort, dan kan ik me voorstellen dat het minder fijn is.

9/22/2020 3:44 PM

549

Binnen speciaal onderwijs hebben we leerlingen die chronisch verkouden zijn door hun
beperking. Zoals het syndroom van down. Die kunnen we toch niet eeuwig thuis laten zitten?

9/22/2020 3:43 PM

550

Deze kinderen blijven nu niet meer onnodig thuis en ouders die zelf leerkracht zijn hoeven dan
ook niet meer thuis te blijven voor hun kind met snotneusm

9/22/2020 3:42 PM

551

Zicht op evt. Corona verslechterd. Leerkrachten uit risicogroepen die toch voor klas willen
staan, zijn nu nog minder beschermd. Meer leerkrachten worden ook verkouden, meer twijfel,
meer testen en thuiszitten Kinderen zijn ook gewoon besmettelijk!

9/22/2020 3:41 PM

552

De kinderen besmetten de leerkrachten. De leerkrachten hebben vervolgens "corona-achtige
klachten|" waarmee ze thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Er kan immers niet
worden uitgesloten dat de klachten op corona berusten. Alle leerklachten met dit soort klachten
zitten vervolgens minimaal 1 dag thuis. kortom, slecht idee. Het paard achter de wagen
spannen.

9/22/2020 3:41 PM

553

Op deze manier kunnen leerkrachten ook sneller ee.mn verkoudheid oplopen waardoor ze niet
naar school mogen/zich moeten laten testen en dat kost een paar dagen. Kinderen geen les of
collega moet klas opvangen.vatbaarder voor Corona ook denk ik.En wat te denken van het
griepseizoen....

9/22/2020 3:41 PM

554

Ik ben blij dat de kinderen weer hun lessen kunnen krijgen, maar voel me erg kwetsbaar. Ik
vind dat er nog steeds erg wisselende berichtgeving is over de kans dat kinderen covid 19
kunnen overdragen of kunnen krijgen.

9/22/2020 3:40 PM
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555

Veel schooltijd missen dat vind ik niet oke.

9/22/2020 3:40 PM

556

Ze steken leerkrachten aan en die mogen niet werken

9/22/2020 3:39 PM

557

Ja, voor de kinderen is het goed dat ze geen achterstand krijgen en nee zo worden meer
leerkrachten ziek en wordt het tekort nog groter.

9/22/2020 3:36 PM

558

Niet goed ook omdat leraren wel getest moeten worden bij die klachten. Dat gaat in het praktijk
niet werken omdat er teveel ziektekiemen rondgaan met geen leraren beschikbaar om in te
vallen

9/22/2020 3:36 PM

559

We are an international school - only adults needs to quarantine from traveling in orange areas
- it’s very possible children with a snot nose are infectected

9/22/2020 3:35 PM

560

Voor de continuiteit voor het kind beter, maar leerkrachten vallen hier door wel vaker uit!

9/22/2020 3:35 PM

561

Er wordt geen rekening gehouden met de leerkrachten en ondersteuning qua besmettings
gevaar

9/22/2020 3:35 PM

562

Als ze geen koorts hebben

9/22/2020 3:34 PM

563

Ik vind dat ook kinderen getest moeten worden, zij kunnen het altijd doorgeven

9/22/2020 3:31 PM

564

Geeft toch extra risico omdat je niet weet of kind mogelijk toch besmet is

9/22/2020 3:31 PM

565

Regelmatig zijn ook de ouders met dezelfde klachten al thuis

9/22/2020 3:30 PM

566

Kans op verkoudheid bij leerkrachten neemt toe

9/22/2020 3:30 PM

567

Ze hoeven geen corona over te geven, maar als ze mij als docent de snotneus geven dan mag
ik de hele klas geen les meer geven. Beter 1 leerling thuis die dan uitziekt als dat ik ziek wordt
en een dag geen les mag geven.

9/22/2020 3:30 PM

568

Als het daar bij blijft, mocht het kind zieker zijn, laat het dan lekker thuis uitzieken. Denk aan
koorts

9/22/2020 3:29 PM

569

Zelf ben ik erg vatbaar voor verkoudheid. Als een kind het in de klas heeft, heb ik het vaak
binnen een paar dagen ook. Dit zal inhouden dat ik straks mega vaak een test moet doen
aangezien de kinderen de lkr aansteken. Tevens is er nu al geen inval te vinden dus als die
dagen dat er getest moet worden, moet mijn groep thuis blijven

9/22/2020 3:28 PM

570

De maatregel komt voort uit het gegeven dat er niet voldoende tekstmateriaal is.

9/22/2020 3:27 PM

571

voor leerlingen goed, zorgt wel voor meer angst voor verkoudenheid of iets dergelijks bij mijzelf

9/22/2020 3:26 PM

572

Wij moeten met deze klachten thuis blijven en worden getest. Dan wordt de hele klas naar huis
gestuurd, omdat er geen inval is. Kinderen kunnen toch werk mee naar huis krijgen.

9/22/2020 3:26 PM

573

Ik val in de risicogroep en voel mij er niet prettig onder.

9/22/2020 3:26 PM

574

Omdat ik risico hartpatient ben en 64 jaar oud

9/22/2020 3:26 PM

575

Wanneer daardoor leerkracht verkouden wordt moet heel de klas wellicht thuisblijven ivm
weinig vervangers

9/22/2020 3:26 PM

576

Kinderen worden weliswaar minder ziek, ze kunnen echter wel het virus overdragen aan de
leerkrachten. Zij kunnen er wel erg ziek van worden + de kans is groot dat desbetreffende klas
dan thuis moet blijven. Ik vind het een hele slechte zaak!

9/22/2020 3:24 PM

577

Er wordt voor mij een keuze gemaakt dat ik niet meer naar kwetsbare familie kan.

9/22/2020 3:23 PM

578

Tegenstrijdig hoor eigen gezondheid lastig maar onderwijs moet door weet niet hoe anders. Zou
t zelf ook jastig vinden als ik kind om alles thuis moest houden

9/22/2020 3:23 PM

579

Dat is al jaren het geval

9/22/2020 3:23 PM

580

Wanneer kinderen met verkoudheid weer naar school mogen is de kans groot dat je als
leerkracht wordt besmet of het meeneemt naar de gezinssituatie. Hierdoor moet jij als
leerkracht een coronatest doen (en ook je huishouden wanneer je deze aansteekt) hierdoor
zullen er klassen naar huis gestuurd gaan worden. Daarnaast is er de angst dat een kind die
veelvuldig hoest/benauwd is corona bij zich draagt en mij besmet.

9/22/2020 3:22 PM
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581

Ik vind het nu al genoeg risico. Met verkoudheid wordt je bij dit werk vaak besmet, maar nu
lopen we het risico dat het corona is en wordt de werkdruk hoger doordat collega's nog meer
afwezig zullen zijn om tetesten.

9/22/2020 3:22 PM

582

teveel risico

9/22/2020 3:20 PM

583

Afstand houden tot de kinderen lukt niet in het basisonderwijs dus lopen leerkrachten teveel
risico als kinderen met snotneuzen en andere verkoudheidsklachtennaar school kimen

9/22/2020 3:19 PM

584

Mijn gevoel zegt dat ze dit alleen maar doen omdat er te weinig testcapaciteit is. Kinderen
kunnen weldegelijk corona krijgen EN overdragen.

9/22/2020 3:19 PM

585

Vanwege besmettingsgevaar

9/22/2020 3:17 PM

586

Als ouder, prettig, als leerkracht vind ik dat je nu zelf meer risico loopt om verkouden te
worden, dus thuis te komen zitten.

9/22/2020 3:17 PM

587

leerkrachten lopen meer kans om ziek te worden

9/22/2020 3:15 PM

588

Bij iedere verkoudheid die personeel hierdoor meepakt, moet er getest worden en zit een hele
klas thuis in plaats van één leerling

9/22/2020 3:14 PM

589

Verhoogd risico

9/22/2020 3:14 PM

590

Leerkrachten lopen daardoor grotere kans om zelf ook verkouden te worden en als ze zich dan
aan het protocol houden, betekent dat dat ze niet meer op school aanwezig kunnen zijn.

9/22/2020 3:13 PM

591

Mensen en kinderen hebben het recht om weerstand op te bouwen en dat doe je niet door ze
thuis te houden.

9/22/2020 3:13 PM

592

Ik vind het goed voor de kinderen maar niet voor de leerkrachten. Zij hebben meer kans om
verkouden te worden waardoor zij zich moeten laten testen. Wie staat er dan voor de groep?
Ben bang dat er dan niet voldoende leerkrachten/ondersteuners zijn om de groepen op te
vangen waardoor er groepen naar huis gestuurd moeten worden. Gevolg: geen van de kinderen
uit de klas/groep krijgt op dat moment onderwijs.

9/22/2020 3:12 PM

593

Door het nauwe contact met leerlingen ligt besmetting op de loer

9/22/2020 3:12 PM

594

Steken ze ons fijn aan

9/22/2020 3:12 PM

595

Ben zelf 63. ik vind dat ik bij de doelgroep met risico hoor, dus niet alleen 70-jarigen. Die
werken niet meer in het onderwijs.

9/22/2020 3:11 PM

596

Op deze manier zijn wij ook weer extra vatbaar voor deze klachten en komt daarmee het
onderwijs voor de rest van de klas in gevaar. Overigens heb ik nog steeds gevoel niet serieus
genomen te worden. Vrijwel elke sector krijgt advies om thuis te werken maar wij worden lopen
elke dag het risico om toch besmet te worden. Ik krijg steeds meer het idee dat de het
draaiende houden van de economie boven de gezondheid van de mensen gaat.

9/22/2020 3:11 PM

597

Het probleem is, vind ik dat de kinderen daarbij de juf/meester aansteekt en deze mort
vervolgens thuis blijven en getest worden. Niet echt handig, lijkt mij

9/22/2020 3:11 PM

598

Goed dat kinderen niet onnodig thuis zitten.

9/22/2020 3:10 PM

599

Zelf vaker verkouden en moeten testen.

9/22/2020 3:10 PM

600

Op zich prima. Het is alleen dat wij wel thuis moeten blijven met een snotneus en de kans nu
groter is dat wij een snotneus krijgen. Aangezien je dan ivm testen weer een paar dagen thuis
zit, geeft dit naar mijn mening weinig voordelen.

9/22/2020 3:09 PM

601

Gezien de feiten omtrent covid en de normale tijd ban het haar,vibd ik het belachelijk als
kinderen thuis moeten blijven (ook collega's) als er dit soort klachten zijn

9/22/2020 3:08 PM

602

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen niet tot nauwelijks overdragen. Dan is het, zeker met
het oog op de herfst/winter, beter dat kinderen gewoon onderwijs kunnen volgen.

9/22/2020 3:08 PM

603

Kinderen zijn in deze tijd al genoeg slachtoffer.

9/22/2020 3:06 PM

604

Ik ben boven de 60. Voel nu meer angst.

9/22/2020 3:06 PM

605

de leerkrachten moeten ook thuis blijven met deze klachten. Als kinderen dan wel komen, is
de kans dat leerkrachten zich ziek moeten melden toch groter.

9/22/2020 3:03 PM

26 / 63

Snotneusbesluit
606

goed dat kinderen niet onnodig teveel lessen missen, maar vervelend voor leerkrachten dat ze
zelf wellicht sneller ziek kunnen worden.

9/22/2020 3:03 PM

607

deze kinderen kunnen de leerkrachten aansteken, die moeten dan getest worden en thuis
blijven

9/22/2020 3:02 PM

608

Ik begrijp dat deze kinderen niet getest hoeven te worden, maar waarom naar school laten
gaan? Zo krijg je veel meer leerkrachten en ouders die verkouden worden wat ook weer meer
testcapaciteit vraagt.

9/22/2020 3:02 PM

609

Op deze manier kunnen mijn eigen kinderen ook naar school en kom ik zelf ook niet in de knel
dat ik thuis moet blijven als oppas.

9/22/2020 3:01 PM

610

De kinderen kunnen ons aansteken, wij moeten thuisblijven en ons laten testen. Dit zorgt weer
voor extra drukte bij de testplaatsen.

9/22/2020 3:01 PM

611

Kinderen durven nu niet te hoesten,niezen, besluiten omdat ze bang zijn naar huis gestuurd te
worden. Dit is niet gezond

9/22/2020 3:00 PM

612

Erg dubbel, dat leerlingen teveel missen is niet aan te bevelen maar wat de gevolgen gaan zijn
is nu totaal nog niet te overzien. Hopelijk pakt het goed uit, maar vrees dat het weleens tegen
kan gaan werken

9/22/2020 3:00 PM

613

dubieus

9/22/2020 3:00 PM

614

Ik begrijp het wel dat ze kinderen zoveel mogelijk naar school willen laten gaan, maar ik denk
wel dat het er voor kan zorgen dat meer leerkrachten verkoudsheidsklachten krijgen. Hierdoor
zullen ze wel meer getest moeten worden. Door de sneltest is het als het goed is wel mogelijk
om maar 1 dag een klas op te vangen.

9/22/2020 2:59 PM

615

Alleluja!!! Mijn weerstand is na al die jaren onderwijs zo goed, ik raak echt niet meer
ziek/verkouden van een snotneus

9/22/2020 2:58 PM

616

Dubbel; kinderen moeten anders inderdaad veel te veel verzuimen, maar dan moeten ouders
niet zeuren dat we wel ventileren en zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen als ze het niet
vertrouwen.

9/22/2020 2:58 PM

617

De juf of meester kunnen zo eerder ziek worden en dan zit de hele groep zonder leerkracht

9/22/2020 2:58 PM

618

Dat zou ook voor volwassenen moeten gelden. Alleen bij eigen ongerustheid thuisblijven.

9/22/2020 2:57 PM

619

De communicatie vanuit de ggd hierover is tegenstrijdig met die van het RIVM. Het rivm meldt
dat kinderen minimaal bijdragen aan de verspreiding, maar wel thuis moeten blijven als iemand
uit het gezin corona heeft, maar van de ggd mogen kinderen uit een huishouden waar corona is
wel naar school. Vermijdt elk risico en zorg dat deze kinderen thuis blijven.

9/22/2020 2:57 PM

620

Kinderen verspreiden Covid ook. En ik hoor dubbel tot de risicogroep.

9/22/2020 2:57 PM

621

Daardoor kunnen leerkrachten dit oppakken en moeten ze thuisblijven om te testen.

9/22/2020 2:56 PM

622

Dit is een verkoudheidsperiode. Op school zijn bijna alle kids verkouden.

9/22/2020 2:55 PM

623

Mits het testen van de leerkrachten sneller gaat. Ik ben niet zo zeer bang dat ik Corona krijg,
maar wel dat ik wat meer verkouden wordt. En daardoor zelf thuis moet blijven.

9/22/2020 2:55 PM

624

Wel en niet. Fijn dat ze niet te veel missen, maar angst voor leraren is groter.

9/22/2020 2:55 PM

625

Zwalkend beleid. En daardoor onduidelijk en lastig uit te leggen. Hebben wij op school eerst
met strakke hand iedereen naar huis gestuurd, wat een boel extra werk opleverde.. En een
klas drie dagen thuis moeten houden in overleg met de GGD.. nu zou dat ineens niet meer
nodig zijn. Ik vind er wat van.

9/22/2020 2:54 PM

626

Veel leerkrachten worden nu ook "gewoon " vals verkouden maar zij mogen niet naar school
waardoor de problemen alleen maar groter worden.

9/22/2020 2:54 PM

627

Dat ze niet getest worden,omdat een te laag % positief getest wordt, begrijp ik.deze testen zijn
dan weer beschikbaar voor anderen. Maar ik laat ze liever thuis blijven, zodat mijn risico op
welke infectie nu ook zo laag mogelijk blijft.Ze blijven o.h.a. niet langer thuis dan een week,
dus men moet het verzuim niet opblazen.

9/22/2020 2:54 PM

628

Ik ga ervanuit dat de verschillende partijen deze wijziging goed hebben afgewogen, een beetje

9/22/2020 2:54 PM
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vertrouwen mag wel meer worden uitgedragen
629

Klassen zitten vol met vrijwel geen ventilatie in de koudere maanden!

9/22/2020 2:53 PM

630

Verkoudheid periode breekt aan. Iedereen is vekouden. Beter zo dan steeds halve klas
lesgeven en thuisonderwijs tegelijkertijd verzorgen.

9/22/2020 2:52 PM

631

Kinderen kunnen leerkrachten wel besmetten, veroorzaakt weer lesuitval.

9/22/2020 2:52 PM

632

Zelf nu verkouden thuis, wachtend op een test. Een sneltest kan pas over 48u. Hoezo
uitzondering en daardoor sneller testen? Met verkouden kinderen in de klas is er meer risico
om zelf ook verkouden te worden en weer te moeten testen.

9/22/2020 2:52 PM

633

Ik heb de indruk dat de beperkte testcapaciteit de voornaamste reden is. Ik vind onze regering
niet transparant daarin, iets waar ik wat betreft de Corona maatregelen wel vaker tegenaan
loop. Ik voel me op deze manier teveel blootgesteld aan risico’s, terwijl ik zelf erg mijn nest
doe om deze te ontlopen. Hoor zelf tot de risico groep maar kies er voor om toch te blijven
werken.

9/22/2020 2:51 PM

634

Je brengt leerkrachten in gevaar

9/22/2020 2:50 PM

635

Verkouden kinderen leveren meer verkouden leerkrachten op. Zorgt voor meer testen en
thuisblijven van leerkrachten.

9/22/2020 2:48 PM

636

Kinderen kunnen het virus overbrengen. Het voelt of wij als leerkrachten niet mee tellen.

9/22/2020 2:48 PM

637

Dat lkr en oas zich bij iedere verkoudheid moeten laten testen vind ik zorgwekkend.

9/22/2020 2:48 PM

638

Grote kans dat kinderen verkoudsheidsklachten doorgeven aan de leerkracht, waardoor zij
thuis moeten blijven en getest moeten worden

9/22/2020 2:48 PM

639

Mijn kleindochter bijv. zou anders de halve herfst - winter thuiszitten met lichte klachten.

9/22/2020 2:47 PM

640

Kinderen missen onnodig veel dagen anders

9/22/2020 2:47 PM

641

In Nederland is een snotneus een Corona verschijnsel in andere landen kijken ze naar koorts
en smaak/geur verlies. Ik heb Corona gehad en geloof me; het is anders dan iedere andere
groep en een snotneus had ik zeker niet!

9/22/2020 2:47 PM

642

Ik geloof dat er te weinig kennis is over de verspreiding onder kinderen. Er zijn heel veel
verschillende meningen in de verschillende landen.

9/22/2020 2:46 PM

643

Keelpijn niet, snotneus prima

9/22/2020 2:46 PM

644

Zeker kleuters zijn vaak verkouden en hebben een snotneus. Als er geen corona was zouden
ze gewoon naar school gaan. Je moet het per geval bekijken en dan beslissen of je het kind
naar huis stuurt of niet

9/22/2020 2:45 PM

645

Kinderen met Corona kunnen dan dus gewoon naar school . Doordat kinderen vaak milde
klachten hebben door Corona kun je het verschil niet zien. Daarnaast heb je klachten blijf
thuis. Je kunt andere kinderen besmetten.Deze kunnen vervolgens weer familieleden
besmetten die zich dan vervolgens weer moeten laten testen. Voor veel zzp’-ers is dit
verschrikkelijk.

9/22/2020 2:45 PM

646

Ik denk dat snel genoeg duidelijk wordt of dit verantwoord is. Heb zelf kinderen in de leeftijd en
weet ook hoe lastig is; Wanneer wel en wanneer niet naar school. Bovendien missen ze
meteen veel want helaas is online onderwijs nog steeds niet overal vanzelfsprekend

9/22/2020 2:45 PM

647

Kinderen hoeven geen Corona te hebben, maar geven de verkoudheid door aan de leerkracht.
Die moet daarop thuisblijven en testen.

9/22/2020 2:44 PM

648

Het risico voor leerkrachten en ondersteuners wordt hiermee enorm vergroot!

9/22/2020 2:43 PM

649

Deze kinderen kunnen het virus doorgeven aan onderwijs en ondersteunend personeel.

9/22/2020 2:43 PM

650

Maar ik had dit graag met goede onderbouwing uitgelegd gezien

9/22/2020 2:43 PM

651

Kinderen kunnen de leerkrachten besmetten

9/22/2020 2:42 PM

652

goed tegen onnodig schoolverzuim. Maar extra risico voor besmetting van leerkracht en
daardoor uitval van hele klassen.

9/22/2020 2:42 PM
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653

Als moeder: goed. Als leerkracht ook goed maar minder omdat het de kans dat ik verkouden
word met risico op testen vergroot

9/22/2020 2:42 PM

654

Lastig, leerkrachten lopen wel het risico vaker thuis te moeten blijven vanwege opgelopen
verkoudheden. Wat is dan het voordeel?

9/22/2020 2:41 PM

655

Ook verkoudheidsklachten kunnen leiden tot verminderde weerstand en bevattelijkheid voor
andere virussen die kunnen worden overgedragen op leerlingen en docenten! Zo stom bezig!☹

9/22/2020 2:40 PM

656

Dubbel want fijn dat leerlingen er zijn maar grotere kans om zelf verkouden te worden.

9/22/2020 2:40 PM

657

Te veel verkoudheid besmettingerisico voor leerkrachten, waardoor nog meer leerkrachten
thuis moeten blijven

9/22/2020 2:40 PM

658

Fijn voor de kinderen, maar minder veilig voor mijzelf

9/22/2020 2:39 PM

659

Ik val zelf in de risicogroep en ben erg alert bij ieder kuchje of snotter

9/22/2020 2:39 PM

660

Ik snap de beslissing, maar had hier graag een 'voorbereiding' op gezien! Nu kwam dit ineens
uit het niks. Is hier gedegen onderzoek naar gedaan?

9/22/2020 2:39 PM

661

Keelpijn vind ik wel een goede reden om thuis te blijven maar bij elke snotneus is wel erg
overdreven.

9/22/2020 2:39 PM

662

Nu heb ik de klas tenminste compleet

9/22/2020 2:38 PM

663

Wij worden aangestoken en moeten laten testen. Dus missen kinderen weer onderwijstijd plus
extra druk op collega's.

9/22/2020 2:38 PM

664

Te veel blootstelling aan kinderen die met virus ik contract zijn geweest

9/22/2020 2:38 PM

665

Ik vind het raar dat het eerdere beleid van thuisblijven, wat voor ieders gezondheid beter is,
ineens veranderd wordt om de testsdrukte te verminderen. Gezondheid gaat voor alles vind ik.
Daarnaast: helpt het echt? Want nu steken kinderen elkaar aan en die aangestoken kinderen
kunnen hun familie en leerkrachten weer aansteken die wél getest dienen te worden.

9/22/2020 2:37 PM

666

Kinderen kunnen leerkrachten ook

9/22/2020 2:36 PM

667

Daardoor worden leerkrachten ook sneller verkouden en kunnen zij niet meer werken.

9/22/2020 2:36 PM

668

Dit gaat als gevolg hebben dat leerkrachten ook verkouden worden waardoor zij thuis moeten
blijven en moeten testen.

9/22/2020 2:35 PM

669

Kinderen zijn meer besmettelijk dan volwassenen.

9/22/2020 2:35 PM

670

Daardoor vallen nog meer leraren uit en de kans op besmetting is nog groter

9/22/2020 2:34 PM

671

Zo steek je de leerkracht aan die zich vervolgens weer moet testen en geen les kan geven

9/22/2020 2:34 PM

672

Niet goed. Beangstigend en maakt leerkrachten wellicht ook eerder verkouden, waardoor zij
weer door de teststraat moeten

9/22/2020 2:34 PM

673

Op deze manier zullen de leerkrachten ook sneller verkouden worden en daardoor thuis moeten
blijven tot ze getest zijn. Hierdoor missen hele groepen onderwijs

9/22/2020 2:33 PM

674

Ze kunnen het virus wel bij zich dragen en zo aan mij overdragen.

9/22/2020 2:32 PM

675

Het ligt er aan of kinderen hygiënisch met hun snotneus/hoesten kunnen omgaan.

9/22/2020 2:32 PM

676

Aan ouders de plicht hun kind goed te kennen. Geen onnodig stresserende test voor kinderen.
Ook eerlijk zijn als klachten atypisch zijn voor hun kind. Ieders gezondheid gaat boven
opvangprobleem van werkende ouder

9/22/2020 2:32 PM

677

Goed vanuit het standpunt van kinderen, helaas niet goed doordacht als het gaat om het
mogelijk uitvallen van leerkrachten

9/22/2020 2:32 PM

678

Leerkrachten mogen weer als proefkonijn gelden. Te belachelijk voor woorden

9/22/2020 2:30 PM

679

Grotere kans op verkouden en zieke leerkrachten

9/22/2020 2:29 PM

680

Ik snap beide kampen,

9/22/2020 2:28 PM

681

Doordat het nog onvoldoende bekend is wat de rol van kinderen is in de verspreiding vind ik de

9/22/2020 2:28 PM
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stelling lastig. Wanneer kinderen met een snotneus thuis zouden moeten blijven zullen er
dagelijks veel ziekmeldingen zijn. Hierdoor zal op een andere manier naar de invulling van het
onderwijs gekeken moeten worden. Leerkrachten zullen wel vaker moeten testen wanneer
kinderen verkouden op school komen.
682

Op zich kan ik mij er in vinden maar dan alleen als ik ook met een snotneus, hoestend en
proestend voor de klas mag staan. Het kan toch niet zo zijn dat ik mij steeds moet laten
testen!

9/22/2020 2:28 PM

683

Zo hebben wij ook meer kans aangestoken te worden.

9/22/2020 2:28 PM

684

Ik moet vertrouwen op de maatregelen van het RIVM

9/22/2020 2:27 PM

685

Snotneus niet erg, keelpijn wel.

9/22/2020 2:26 PM

686

Omdat er niet voldoende testen zijn, hoeven kinderen geen test. Onderwijzend personeel moet
maar extra risico lopen!

9/22/2020 2:26 PM

687

Een gezinslid is risicopatient. Ik heb het gevoel nu meer risico te lopen, zelf een verkoudheid
of corona op te lopen en daarmee loopt mijn gezinslid gevaar. Ik werkt overigens in groep 1-2
en vind het ook belachelijk dat deze kinderen al die tijd al met snotneus naar school toe
mochten. Ik werk wel, omdat ik mij daartoe verplicht voel. Maar ik voel me er absoluut niet
prettig bij.

9/22/2020 2:26 PM

688

Risico is voor de leerkracht

9/22/2020 2:25 PM

689

Hoop dat ik zelf niet verkouden word, anders moet ik ook getest worden.

9/22/2020 2:25 PM

690

Onverantwoorde keuze

9/22/2020 2:24 PM

691

Kinderen missen anders echt veel onderwijs tijd. Kinderen zijn altijd verkouden.

9/22/2020 2:23 PM

692

Besmettingen lopen alleen maar op!

9/22/2020 2:22 PM

693

Zonder deze wijziging had ik al grote zorgen om mijn eigen gezondheid(srisico)

9/22/2020 2:21 PM

694

Als ze mij niet of nauwelijks kunnen besmetten heb ik er geen moeite mee.....

9/22/2020 2:20 PM

695

Ik vind het, zeker nu de herfst begint, heel lastig om een duidelijke mening te geven. Ik vind
het fijn dat kinderen die ieder jaar verkouden zijn rond deze tijd en altijd naar school mochten
komen, dat nu ook mogen. Ik maak me wel zorgen over de manier waarop dit besluit is
genomen. Er lijkt geen rekening mee gehouden te zijn dat leerkrachten dus ook verkiuden
worden en zich wél ziek moeten melden, en er dus alsnog gedoe is. Verder geloof ik niet dat
kinderen geen rol spelen in de verspreiding van het virus..

9/22/2020 2:20 PM

696

Zo zullen de leerkrachten veel vaker afwezig zijn door eigen verkoudheid

9/22/2020 2:20 PM

697

Ik twijfel

9/22/2020 2:20 PM

698

Kinderen missen anders teveel onderwijs. Mijn eigen kind moest van 3 weken onderwijs al 6
dagen thuisblijven en dan is de herfst nog niet eens begonnen! Ik kan zelf dan geen lesgeven
omdat ik thuis moet blijven voor mijn kind.

9/22/2020 2:20 PM

699

Ik val zelf in de risicogroep. Wil graag werken, maar liever geen snotterende kinderen in de
klas.

9/22/2020 2:19 PM

700

Als wij aangestoken worden moeten wij ons laten testen, kost veel tijd die je niet op school
kan zijn.

9/22/2020 2:19 PM

701

Als leerkracht is kans op besmetting groter.

9/22/2020 2:19 PM

702

Spelen met de gezondheid van mensen. Dankjewel kabinet.

9/22/2020 2:19 PM

703

Het was nu sowieso niet te handhaven, veel kinderen vertelden dat ze 'hooikoorts' of 'astma'
hadden of vertelden gewoon dat ze niet verkouden waren. Daarnaast is het ook erg fijn voor de
ontwikkeling van kinderen dat ze gewoon naar school kunnen. Het versneld testen van
leerkrachten is hierdoor wel extra belangrijk, aangezien ze nu ook vaker worden blootgesteld
aan onschuldige virussen.

9/22/2020 2:19 PM

704

sociaal-emotioneel wordt de stress van de maatregelen te groot

9/22/2020 2:18 PM

705

Wij hebben een uitbraak op onze basisschool, ook onder kinderen

9/22/2020 2:17 PM
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706

Zie het verschil met tot leeftijd groep 1-2 niet.

9/22/2020 2:17 PM

707

Kinderen verspreiden het virus nauwelijks. En verkouden kinderen mogen normaal gesproken
ook naar school.

9/22/2020 2:15 PM

708

Te veel risico voor leerkrachten ( die hebben ook ouders en gezinnen!)

9/22/2020 2:15 PM

709

Heb zelf kinderen in die leeftijd en die zijn af en toe verkouden. Hoort erbij, niet te paniekerig.

9/22/2020 2:15 PM

710

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat kinderen misschien niet of minder reageren op
Covid-19, echter kunnen zij het wel degelijk overdragen.

9/22/2020 2:15 PM

711

Hoewel kinderen over het algemeen geen corona hebben, is het zaak zo min mogelijk
verkoudheidsbesmettingen te krijgen op school. Door verkouden leraren is er dagelijks een
probleem bij ons op school, en dat al vanaf dag 1 van dit schooljaar. En het
verkoudheidsseizoen is nog niet eens begonnen.....

9/22/2020 2:15 PM

712

Er bestaat een grotere kans om een vetkoudheidvirus op te lopen dus kans op vaker laten
testen.

9/22/2020 2:15 PM

713

Onnodig risico voor leraren en kinderen. Want die ander halve meter op school en zeker in de
klas is niet haalbaar.

9/22/2020 2:15 PM

714

Schijnveiligheid

9/22/2020 2:14 PM

715

Onze eigen gezondheid komt hierdoor in het geding.

9/22/2020 2:14 PM

716

Lichte snotneus, ok naar school. Keelpijn, hoesten en niezen thuis blijven!

9/22/2020 2:11 PM

717

Leerkrachten lopen zo ook sneller een verkoudheid op. Zij kunnen dan niet werken.

9/22/2020 2:11 PM

718

Het is niet haalbaar om 1,5 meter afstand te houden van de leerlingen (ondanks dat ze
verkouden zijn).

9/22/2020 2:11 PM

719

leerkrachten krijgen nu veel meer te maken met allerlei virussen. Immuunsysteem wordt
zwakker, lk. worden ziek> vatbaarder voor covid 19. Meer testen, meer uitval, geen
vervanging, kids naar huis!

9/22/2020 2:10 PM

720

Ik verwacht niet dat iedere snotneus Corona is. Maar door deze blootstelling is het wachten op
snotterige leerkrachten en dus lesuitval voor alle kids. Liever 4 kids “ziek” thuis dan opvang
voor 24 kids regelen.

9/22/2020 2:10 PM

721

Aan de ene kant fijn voor kind en ouders. Aan de andere kant kunnen ze mij aansteken en ik
moet me wel laten testen

9/22/2020 2:09 PM

722

Dat kinderen verkouden zijn snap ik en vind ik niet zo erg maar keelpijn of verdere klachten en
dan naar school geeft wel risico. Zeker als het om kinderen boven de 7 jaar.

9/22/2020 2:09 PM

723

gewone verkoudheden zijn ook besmettelijk en als leerkracht moet je dan wel thuis blijven.

9/22/2020 2:09 PM

724

Erg nodig om het verzuim onder leerlingen te beperken.

9/22/2020 2:09 PM

725

Dit besluit lijkt genomen uit schaarste

9/22/2020 2:08 PM

726

Blijkbaar laten de uitkomsten van onderzoeken zien dat dit een klein risico met zich
meebrengt. Waar ik me wel zorgen over maak, is de vraag of medewerkers in het PO nu
sneller thuis komen te zitten. Wellicht interessant om de komende maanden te kijken of er een
verschil optreedt in verzuim tussen PO en VO.

9/22/2020 2:08 PM

727

Voelt voor mezelf niet veilig. Kinderen kunnen COVID ook overdragen. Dus ben ik nu extra
voorzichtig.

9/22/2020 2:08 PM

728

Er wordt vergeten dat we als leerkracht ook aangestoken worden door al die snotneuzen en
zelf weer klachten krijgen. Normaal is dat geen probleem voor ons en gaan we door, maar nu
kan dat niet en moet je je eerst laten testen. Afspraken etc afzeggen. Werk je parttime dan is
het niet urgent om snel te testen maar zit je vervolgens weer in je vrije dagen thuis te wachten
op de uitslag terwijl je eigenlijk ervan uitgaat dat het een eenvoudige verkoudheid is.

9/22/2020 2:07 PM

729

Op deze manier worden leerkrachten ook sneller verkouden

9/22/2020 2:06 PM

730

Corona komt ook op scholen steeds meer voor. De stelling dat kinderen minder vatbaar zijn

9/22/2020 2:06 PM
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voor het virus en het ook minder snel zullen doorgeven is mijn inziens lastig te bewijzen,
omdat er maar weinig kinderen als eerste worden getest. Het zijn vaak de ouders die zich laten
testen, nadat een kind met een snotneus begon.
731

Wij raken verkouden, en kunnen thuis wachten tot een test.. ik ben al vrij snel verkouden en in
verwachting dus zit hier niet op te wachten

9/22/2020 2:05 PM

732

Het is nog steeds geen feit dat kinderen anderen niet kunnen besmetten.

9/22/2020 2:05 PM

733

Maar ik vond dit ook al slecht bij kinderen onder de 6!!

9/22/2020 2:05 PM

734

Kinderen die verkouden zijn brengen dat virus ook over op leerkrachten. Gevolg: verkouden
leerkrachten die zich dus moeten laten testen. Geen vervangers dus klassen naar huis voor 1
of meerdere dagen.

9/22/2020 2:04 PM

735

Een groot risico!

9/22/2020 2:04 PM

736

Slechte zaak dat het pas zo laat bekend wordt. Bovendien geeft het gevoel alsof de onderwijs
een experiment en niets meer dan handige opvang is, helemaal nu andere maatregelen weer
strenger worden.

9/22/2020 2:04 PM

737

begrijpelijk, maar wel spannend

9/22/2020 2:03 PM

738

Ik zit in de risicogroep. Ik werk daarom nog vanuit thuis. Mijn man moet echter gewoon voor de
klas en heeft nu totaal geen idee meer waar hij de hele dag tussen zit

9/22/2020 2:03 PM

739

voor de kinderen fijn, voor de leerkrachten niet handig

9/22/2020 2:03 PM

740

Kinderen spelen een kleine rol in t verspreiden van t virus! Het enige wat wel vervelend is, is
dat de leerkracht dan misschien verkouden wordt van de kinderen En die moeten wel thuis
blijven. Maar ik denk dat dit niet te voorkomen is.

9/22/2020 2:03 PM

741

Zij kunnen ons aansteken en dan moeten wij ook bij gewone verkoudheid getest worden....

9/22/2020 2:02 PM

742

Het is moeilijk onderscheid te maken tussen Corona en verkouden. Ik ben erg vatbaar en ben
bang dat ik snel thuis kom te zitten.

9/22/2020 2:02 PM

743

De rol die kinderen spelen bij de verspreiding blijft onduidelijk. Daarnaast willen we voorkomen
dat leerkrachten verkouden raken en zich moeten laten testen. Ook al kan dit nu sneller het
betekent in de praktijk toch dat een leerkracht minimaal 1 dag niet kan lesgeven.

9/22/2020 2:01 PM

744

Ik maak me zorgen dat er een glijdende schaal ontstaat. Als een snotneus kan, is een hoestje
ook niet meer zo erg. Ik zou opteren voor een sterk advies: we waarderen het als u uw kind
thuishoudt; mocht dat echt niet lukken dan mag het in tweede instantie wel naar school.
Ontmoedigen tegenover aanmoedigen.

9/22/2020 2:01 PM

745

Niet uit angst voor Corona, maar je wordt als leerkracht eerder verkouden en dan valt voor
iedereen les uit

9/22/2020 2:01 PM

746

Mijn kind in de risicogroep wordt weer vergeten

9/22/2020 2:00 PM

747

Liever 1 kind thuis met een snotneus, dan 30 omdat de leerkracht is aangestoken door die ene
leerling.

9/22/2020 2:00 PM

748

Ookal hebben ze milde klachten, kunnen ze zeker wel verspreiden. Ik val in risicogroep en ben
hier niet blij mee.

9/22/2020 1:59 PM

749

Kinderen zijn (helemaal in deze tijd van het jaar) vaak verkouden.

9/22/2020 1:58 PM

750

Zo steekt iedereen elkaar juist aan lijkt mij.

9/22/2020 1:57 PM

751

Hele jonge kinderen snap ik, maar kinderen in de bovenbouw vind ik echt anders met
verkoudsheidsklachten. De kans dat lkr verkouden worden wordt op deze manier alleen maar
weer groter. Wel naar school is meer in het belang van ouders .

9/22/2020 1:56 PM

752

Een beetje snot is niet weg maar snot en keelpijn ... thuis blijven. Ik werk met kwetsbare
kinderen dus liever geen risico’s.

9/22/2020 1:56 PM

753

In eerste instantie goed voor de leerlingen, maar ik verwacht dat het aantal leerkrachten dat
hierdoor met lichte klachten thuis moet blijven veel groter wordt. En dat zal uiteindelijk
misschien leiden tot meer lesuitval.

9/22/2020 1:55 PM
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754

Kinderen zijn wel drager. Ook collega’s in risicogroepen

9/22/2020 1:54 PM

755

Ik geloof niet dat er een zuivere reden achter zit.

9/22/2020 1:54 PM

756

Als een leerkracht klachten heeft mag hij/zij niet komen werken. In een lokaal vol verkouden
kinderen heb je als leerkracht vrij snel klachten en zit dus een hele groep zonder leerkracht.

9/22/2020 1:54 PM

757

Ouders kunnen het zelf goed inschatten. Daarbij komt dat het snotterseizoen begint, dan kun
je beter alle scholen sluiten!

9/22/2020 1:54 PM

758

Goed als ouder, en voor de kinderen die eigenlijk geen les of stabiliteit kunnen misschien.
Vanwege mijn eigen ziekteverzuim vind ik het minder.

9/22/2020 1:53 PM

759

Leerkracht verkouden = testen en thuisblijven. Geen opvang hiervoor=hele klas naar huis

9/22/2020 1:53 PM

760

Snotneus is helemaal geen Corona symptoom. Komt zelden voor bij Corona. heeft het rivm
erbij verzonnen

9/22/2020 1:53 PM

761

Ten opzichte van de leerling goed, omdat kinderen nu veel missen als ze een lage weerstand
hebben. Voor de leerkrachten goed, omdat zij niet mogen werken wanneer ze verkouden zijn
en we de leerkrachten heel erg hard nodig hebben.

9/22/2020 1:52 PM

762

Ik ben erg in tweestrijd. Ik vind dat kinderen onnodig teveel missen, maar ik vrees ook voor
onze (mijn collega’s en ik, onze gezinnen) gezondheid...

9/22/2020 1:52 PM

763

Ik vind het fijn dat de kids naar school gaan, maar bang dat ik hierdoor zelf vaker thuis moet
blijven door verkoudheid

9/22/2020 1:52 PM

764

Ik vind het risico van besmetting bij risicogroepen te hoog.

9/22/2020 1:52 PM

765

Ik ben snipverkouden en heb dus een test moeten doen.

9/22/2020 1:52 PM

766

Alleen een snotneus vind ik niet erg, maar wanneer ze meer klachten hebben: thuis blijven.
Dus hoesten erbij of iets dergelijks

9/22/2020 1:51 PM

767

Verkoudheid komt veel voor bij kinderen en lang niet altijd wordt je als volwassen aangestoken
door kinderen. Toch zie ik ook wel in dat hierdoor leerkrachten vaker verkouden zullen worden
en dus thuis moeten blijven. Het blijft lastig.

9/22/2020 1:50 PM

768

Nu zullen de kinderen ook de leerkrachten aansteken. Ze moeten dan verplicht thuis zitten,
omdat ze corona verschijnselen vertonen

9/22/2020 1:50 PM

769

Maar als ik daardoor een snotneus krijg moet ik weer zo’n stok in mijn neus. Al 2x gehad en
met deze maatregel zal dat nog heeeeeel vaak gebeuren

9/22/2020 1:49 PM

770

Maar het brengt de leerkrachten mogelijk wel in gevaar.

9/22/2020 1:49 PM

771

Het kan lastig in te schatten wat een onschuldige verkoudheid is en wat mogelijk covid-19 Is.

9/22/2020 1:49 PM

772

De leerkrchten nemen dit virus over en moeten daarna thuis blijven en getest worden. Als de
test negatief is, kunnen ze weer aan het werk, maar wel met de snotneus en de keelpijn, en ze
kunnen dit weer overbrengen op kinderen, die dit weer overbrengen op andere leerkrachten etc.

9/22/2020 1:48 PM

773

Leerkrachten moeten met milde klachten thuisblijven. De kans dat zij nu worden aangestoken
met een verkoudheid neemt toe.

9/22/2020 1:47 PM

774

Meer kans op verkoudheid leerkrachten

9/22/2020 1:46 PM

775

Kinderen kunnen het ook verspreiden en als ik een gewone verkoudheid over krijg van kinderen
moet ik me steeds laten testen.

9/22/2020 1:46 PM

776

Kinderen nemen het zich niet zo nauw met de hygiëne. Vegen vaak de snot met hun handen
weg en met die handen wordt dan van alles aangeraakt. Je ziet in klassen ook vaak dat
kinderen die naast elkaar zitten of bevriend met elkaar zijn elkaar aansteken. Meer
verkoudheid bij kinderen is ook meer verkoudheid bij leerkrachten. Die dan weer thuis zitten
om een coronatest te halen met het risico dat hele klassen in het ergste geval thuis zitten ipv
een enkel snotterende leerling.

9/22/2020 1:46 PM

777

Ter bescherming van anderen die in de risicogroep zitten.

9/22/2020 1:45 PM

778

Uitval leerkrachten

9/22/2020 1:45 PM
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779

Zo raken wij leerkrachten sneller besmet. Ook met gewone verkoudheid en moeten dan steeds
thuisblijven en testen

9/22/2020 1:45 PM

780

Als ze maar met koorts thuisblijven en leerkrachten voorrang blijven geven in de teststraat

9/22/2020 1:44 PM

781

Leeftijd maakt niets uit voor het overbrengen v/h virus

9/22/2020 1:43 PM

782

Goed voor de leerlingen, echter voor de docenten in de risicogroep is dit niet prettig.

9/22/2020 1:43 PM

783

Zolang er in het huishouden geen klachten zijn zoals koorts of benauwdheid is de kans klein
dat het corona is bij kinderen.

9/22/2020 1:42 PM

784

Ik vind het een lastige kwestie. Voor kinderen heel goed dat ze zo min mogelijk uren missen.
Maar als ze (ook al is het een verkoudheid en geen corona) die snotneus aan de leerkrachten
doorgeven, moeten de leerkrachten wèl thuisblijven en zich laten testen. Dit zet dus meer druk
op de testcapaciteit en (lege) invalpools..

9/22/2020 1:42 PM

785

Lastig. Enerzijds risico zelf meer thuis en testen. Dat schiet niet op. Anderzijds belangrijk dat
lln weer veel lessen kunnen volgen.

9/22/2020 1:42 PM

786

Wanneer het GÉÉN C-19 is prima, anders heel slecht

9/22/2020 1:42 PM

787

Fijn dat kinderen de lessen weer kunnen volgens mits het alleen om een verkoudheid gaat.
Wel lastig dat docenten nu ook weer sneller een verkoudheid op zullen lopen en dat zij dan
vervolgens wel weer thuis moeten blijven..

9/22/2020 1:40 PM

788

Voor leerkrachten in de risicogroep of met huisgenoten in de risicogroep is dit een erg onveilige
situatie!

9/22/2020 1:40 PM

789

Alsof zij het virus niet zouden doorgeven... Belachelijk

9/22/2020 1:37 PM

790

Ik val zelf in de risicogroep en voel me nu niet veilig meer.

9/22/2020 1:37 PM

791

kinderen worden ziek naar school gebracht, onder het mom van mijn kind is neusverkouden

9/22/2020 1:33 PM

792

Het is nu wel nog extra belangrijk om voldoende afstand te houden met de kinderen.

9/22/2020 1:31 PM

793

groot risico voor verspreiding COVID-19

9/22/2020 1:31 PM

794

leerkrachten worden nu sneller verkouden waardoor ze vaker getest moeten worden en door
gebrek aan inval de hele klas geen les heeft

9/22/2020 1:31 PM

795

Kinderen zijn tussen de 50 en 100x per haar verkouden. Ze moeten weerstand opbouwen. Dat
is nu niet ineens anders. Van de 184.000 geteste kinderen hadden slechts 540 daadwerkelijk
Corona. Dat is te verwaarlozen als cijfer. Blijf als je het niet fijn vindt anders zelf op afstand
van het kind.

9/22/2020 1:31 PM

796

Ze blijven vaak te snel thuis. Ik denk dat menigeen wel begrijpt wanneer klachten ernstiger
worden dat ze dan thuis moeten blijven, maar een snotneus is nog niet heel erg.

9/22/2020 1:29 PM

797

kunnen het virus overdragen, zonder dat ze zelf klachten hebben

9/22/2020 1:29 PM

798

Hierdoor meer risico voor leerkrachten om verkouden te worden, wat niet handig is in deze
tijden

9/22/2020 1:29 PM

799

Er zijn reeds meerdere besmette kinderen in klassen en het is niet zeker dat ze geen
besmettingen kunnen overdragen. Niet aan de juf/mees, maar wel aan opa en oma??

9/22/2020 1:29 PM

800

Leerkrachten, ondersteuners worden ook verkouden en moeten thuis blijven. Dit wordt een
groot probleem de komende tijd.

9/22/2020 1:28 PM

801

Lastig besluit. Ik vond het vervelend dat er elke dag leerlingen waren die lessen miste, maar
vind het als zwangere leerkracht ook een groot risico om ze weer op school te laten.

9/22/2020 1:28 PM

802

Ik snap het en het geeft duidelijkheid door een hele school. De leerkrachten zullen alleen
eerder klachten krijgen en getest moeten worden

9/22/2020 1:26 PM

803

Risico is groter dat je als leerkracht ziek wordt.

9/22/2020 1:22 PM

804

Keelpijn vind ik geen milde klacht.

9/22/2020 1:21 PM

805

Ik ben niet bang om corona te krijgen van een verkouden leerling, wel ben ik bang om ook

9/22/2020 1:20 PM
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verkouden te worden van een leerling, maar dat vind ik niet opwegen tegen gemiste
onderwijstijd, want de kans dat ik ergens de komende maanden verkouden word, is toch wel
aanwezig, ook zonder verkouden leerlingen in mijn klas.
806

Heeft 2 kanten, niet handig als wij de snotneus krijgen en daardoor een hele klas naar huis
moeten sturen

9/22/2020 1:20 PM

807

Kinderen dragen amper iets bij aan de overdracht van Corona, dus ik heb er geen moeite mee.

9/22/2020 1:19 PM

808

Meer kans op doorgeven van verkoudheidsklachten resulteert dan hoogstwaarschijnlijk in
vaker moeten testen/thuis blijven van docenten

9/22/2020 1:19 PM

809

Bij een verkoudheid kunnen ze die aan mij doorgeven.Ik moet me dan laten testen en dan
zitten er 25 kinderen thuis

9/22/2020 1:16 PM

810

Jonge kinderen zijn (vooral in deze tijd van het jaar) vaak verkouden / hebben een snotneus.
Er zijn al veel te veel kinderen onnodig thuis gebleven de afgelopen weken, waardoor ze
onnodig veel gemist hebben. Ik ben blij dat ze niet meer om een snotneus thuis hoeven te
blijven!

9/22/2020 1:12 PM
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V2 Ben je van plan thuis te blijven vanwege deze maatregel?
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#

OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING)

DATE

1

Kans is wel groter dat ik verkouden word of erger, en dan moet ik thuis blijven. Minder leuk

9/24/2020 9:59 AM

2

Ik zit momenteel thuis ivm hoog-risico

9/24/2020 9:42 AM

3

Ik zou het liefste wel thuis willen blijven, ik heb risico-groep om me heen. Maar werkgever
dwingt om te werken en de klas heeft het ook nodig. Er is geen vervanging. Ik ben wel angstig
voor de toekomst... moet ik me dadelijk elke week laten testen! Ik heb een bijzonder volle
klas, er is geen mogelijkheid tot afstand. Ik houd mijn hart vast.

9/24/2020 9:22 AM

4

Nóg niet

9/24/2020 9:20 AM

5

Zal wel van mij verwacht worden.

9/24/2020 9:16 AM

6

Niet veel keuze daarin als dit van overheidswege wordt vastgesteld ons bestuur volgt de
RIVMrichtlijnen

9/24/2020 8:46 AM

7

Maar ik ben me wel bewust van meer risico als ik voor de groep sta

9/24/2020 8:43 AM

8

Wordt niet geaccepteerd

9/24/2020 7:26 AM

9

bij verkoudheid moet je eerst getest worden, dan pas weer naar school

9/24/2020 7:18 AM

10

ik zou wel willen, maar wat zijn de consequenties?

9/24/2020 6:48 AM

11

Maar ik vind het wel spannend!

9/24/2020 6:43 AM

12

als in mijn omgeving het aantal corona besmettingen sterk toeneemt wel

9/24/2020 1:56 AM

13

Ik ben niet griep-gevoelig.

9/23/2020 11:05 PM

14

Het wordt wel steeds spannender en komt steeds dichterbij

9/23/2020 10:31 PM

15

Zolang je zelf niet ziek bent kan dat niet.

9/23/2020 10:17 PM

16

Wanneer ik merk dat er veel zieke/verkouden kinderen naar school worden gestuurd kan dit
voor mij een reden zijn om uit eigen veiligheid thuis te blijven.

9/23/2020 10:00 PM

17

Ik heb hier wel grote zorgen over. Ben zelf 60, partner chronische ziekte en dochter in
zorginstelling met kwetsbare mensen

9/23/2020 9:50 PM

18

Zal wel moeten als ik verkouden word erdoor

9/23/2020 9:42 PM

19

ik werk niet in het basis onderwijs

9/23/2020 9:32 PM

20

Weet ik nog niet. Ligt eraan hoe het allemaal gaat lopen met het aantal besmettingen.

9/23/2020 9:27 PM

21

Zolang ik mezelf voldeden kan blijven beschermen en afstand houden, durf ik het aan

9/23/2020 9:26 PM

22

nog geen idee.....hangt er van af hoe alles zich verder ontwikkelt

9/23/2020 9:05 PM

23

Ik neem de verkoudheid over van de kinderen, ik weet dat ik verder voorzichtig doe, dus
zolang ik me niet ziek voel, blijf ik werken

9/23/2020 9:01 PM

24

Indien dit massaal gebeurt, zou ik deelnemen.

9/23/2020 9:01 PM

25

Ik maak me ernstig zorgen over deze maatregel

9/23/2020 8:55 PM

26

Op dit moment niet; de bovenbouw zit gescheiden van de kleuterbouw. Misschien tzt wel!
Overigens merk ik dat ik de laatste tijd vaker vage keelklachten heb na mijn werkdagen, terwijl
ik normaal nauwelijks ziek ben. Ondanks protocollen niezen en hoesten kleuters veel in het
rond en vergeten in de elleboog te hoesten. Maak mij wel zorgen om parter met onderliggend
gezondheidsprobleem. Bovendien zijn wij beiden 60 +.

9/23/2020 8:26 PM

27

Kinderen lopen anders een te grote achterstand op.

9/23/2020 8:25 PM

28

Twijfel wel als de besmetting nog meer toeneemt misschien wel.

9/23/2020 8:25 PM

29

Nog niet, maar als de aantallen van corona op school toenemen wel.

9/23/2020 8:21 PM

30

Ja, maar doe het niet direct omdat collega's de dupe zijn

9/23/2020 8:21 PM

31

Ik wil de kinderen in mijn klas niet benadelen door thuis te blijven.

9/23/2020 8:13 PM
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32

Voel me wel proefkonijn

9/23/2020 8:10 PM

33

Ik werk in groep 1 en zou alleen thuis blijven wanneer er onder deze jonge kinderen zich
Corona achtige klachten voordoen, dus meer dan een gewone snottebel.

9/23/2020 8:06 PM

34

maatregel kwam te onverwacht...zonder mogelijkheid ons erop voor te bereiden.

9/23/2020 7:53 PM

35

Dit moet op hoger niveau in gezamenlijk overleg beslist worden. Afhankelijk van kwetsbaarheid
leraren en directies. Niet elke loopneus is Corona! Dat maakt het onzeker. Blijf het op school
en bestuursniveau bespreken. Ga voor zo weinig mogelijk risico,s.

9/23/2020 7:43 PM

36

ben daar dubbel in. Zelf wel 2 weken thuis in isolatie omdat ik positief was.

9/23/2020 7:41 PM

37

er is al genoeg inval binnen de scholen en dus ook tekorten. Ik wil er graag zijn voor de
kinderen.

9/23/2020 7:37 PM

38

Wel als ik zelf geregeld ziek ga worden!

9/23/2020 7:35 PM

39

Thuis blijven is werk weigeren. Zit wel in de risicogroep.

9/23/2020 7:25 PM

40

Ligt er aan hoe weg het gaat worden in de groep.

9/23/2020 7:23 PM

41

ik heb niet de keus om thuis te blijven

9/23/2020 7:12 PM

42

Dat kan ik niet maken

9/23/2020 7:03 PM

43

Mijn klas heeft mij nodig

9/23/2020 6:56 PM

44

hoewel ik wel tot de risicogroep behoor.....

9/23/2020 6:54 PM

45

Door die snotneuzen moeten leerkrachten sneller thuis blijven!!

9/23/2020 6:53 PM

46

Zou ik wel willen maar ben bang voor de consequenties!

9/23/2020 6:42 PM

47

Wel twijfel over.

9/23/2020 6:40 PM

48

Twijfel

9/23/2020 6:27 PM

49

Maar wel vanaf mijn 28 weken zwangerschap. Ik vind dit een extra risico om Corona te krijgen.
Zeker omdat de 1,5 meter niet te hanteren valt in de klas.

9/23/2020 6:26 PM

50

Wel zou het fijn zijn als wij als leerkrachten ook niet direct getest hoeven te worden bij een
snotneus of lichte keelpijn zeker als we weten waar het vandaan komt.

9/23/2020 6:16 PM

51

Dan missen de kinderen veel onderwijs, want er is niemand om mij te vervangen in de
bovenbouw

9/23/2020 6:15 PM

52

Is dat een optie dan? Vind ik niet.

9/23/2020 6:03 PM

53

De regering houdt rekening met kinderen en niet met de oudere leerkrachten in het
basisonderwijs

9/23/2020 6:00 PM

54

Mijn zorgen gaan niet zo zeer over mijn eigen gezondheid, veel meer over de continuïteit van
het onderwijs voor alle kinderen.

9/23/2020 5:59 PM

55

Misschien. Ik zit in de risicogroep en ben nu aan het overleggen met de Arbo arts.

9/23/2020 5:55 PM

56

Maar ik voel me niet veilig als kinderen met snotneuzen gewoon naar school mogen komen.

9/23/2020 5:36 PM

57

nog niet...

9/23/2020 5:35 PM

58

Het geeft veel onzekerheid er is geen goed onderzoek naar gedaan er zijn nu al een aantal
kinderen die met corona thuis moesten blijven dus kinderen kunnen het wel krijgen de scholen
zijn te klein voor zoveel kinderen en docenten en overblijfkrachten het voelt als experiment

9/23/2020 5:26 PM

59

NIet te krampachtig. Gewoon gezond verstand gebruiken!

9/23/2020 5:22 PM

60

Een vraag: Wie beschermt de andere kinderen, mij en alle andere contacten?

9/23/2020 5:21 PM

61

wel in overleg met directie om af te stemmen, wanneer wel en wanneer niet. Nu is het zo dat
als jezelf of iemand in je huishouden koorts heeft je thuis blijft en een test aanvraagt. (beleid
van de school)

9/23/2020 5:19 PM
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62

Thuis zit ik met een vrouw die weinig weerstand heeft. Ik vind de gezondheid van mijn vrouw
belangrijker dan continuiteit van het leerproces van onze kinderen. Ik vind het in dit geval
spelen met levens!

9/23/2020 5:05 PM

63

Wel twijfel.

9/23/2020 4:31 PM

64

De kans wordt wel groter dat we wel móeten. Kinderen steken de leerkrachten aan, die zich
vervolgens moeten laten testen. Gevolg: minstens een dag vervanging nodig, die niet te
krijgen is. Daardoor klassen naar huis. De consequentie is dan dat er meer kinderen thuis
moeten blijven dan alleen de kinderen met een snotneus.

9/23/2020 4:24 PM

65

Heb ik een keuze hierin ? Volgens mij is dit onvoldoende argument, ik behoor zelf tot de
risicogroep, maar het blijft een precaire beslissing.

9/23/2020 4:20 PM

66

Ik vind het voor de leerlingen goed --> minder verloren onderwijstijd, maar als leerkracht voel ik
me wel een beetje onbelangrijk. Als ik klachten krijg, moet ik thuis blijven, en word ik er
wellicht door ouders op aangekeken, maar met het wegnemen van deze maatregel loop ik wel
meer risico op klachten.

9/23/2020 4:06 PM

67

al thuis vanwege risico groep

9/23/2020 3:38 PM

68

I.v.m. zwangerschap.

9/23/2020 3:37 PM

69

Sta bij onderbouw, die kinderen mochten al naar school komen.

9/23/2020 3:33 PM

70

Ik werk in het S.O.....heb een mega hoog arbeidsethos.

9/23/2020 3:18 PM

71

Te gevaarlijk voor mijn gezondheid

9/23/2020 3:01 PM

72

De kinderen zijn daar de dupe van

9/23/2020 2:45 PM

73

We moeten het samen doen met de collega's, je wilt je collega's en leerlingen niet in de steek
laten.

9/23/2020 2:33 PM

74

Ik vind het belangrijk dat leerlingen naar school kunnen en de afgelopen periode hebben we
gemerkt dat veel leerlingen thuis moesten blijven vanwege een snotneus. Uit alle coronatesten
bleek dat geen enkel kind met snotneus corona had, dus dat gaf een gevoel van veiligheid. Het
naar huis sturen zorgde ook voor meer werkdruk omdat leerlingen werk mee moeten hebben.
En bij terugkeer moet je ook weer extra instructies geven omdat een clubje dat gemist heeft. Ik
maak mij wel zorgen om mijn gezondheid, maar dat deed ik ook toen ik de werkdruk zag
stijgen door thuisblijvers.

9/23/2020 2:32 PM

75

Ik weet het nog niet, moet nog gaan ervaren hoe het voelt

9/23/2020 2:31 PM

76

Ik wil er zeker van zijn dat ik geen Corona heb, dus eerst testen en even afwachten.

9/23/2020 2:12 PM

77

Wel zoveel mogelijk de maatregelen in acht nemen en goed ventileren.

9/23/2020 2:06 PM

78

Door dit besluit zal de leerkracht waarschijnlijk vaker ook een snotneus krijgen, waardoor deze
gestesd moet worden en dus een paar dagen uit de roulatie is. Hoe vaak moet je je laten
testen, want wanneer loop je (het corona) een virus op.

9/23/2020 1:57 PM

79

Tenzij er een leerling in mijn klas aan het hoesten is.

9/23/2020 1:33 PM

80

VolgensIs dit überhaupt een mogelijkheid? Ik werk in een regio met weinig Coronabesmettingen
en ik werk niet heel direct met leerlingen. Ik zou wel heel graag zien dat de vakbonden stelling
nemen tegen dit besluit van de overheid.

9/23/2020 1:27 PM

81

Het zal wel vaker voorkomen dat een leerkracht verkouden wordt en ik snap dat het voor
leerkrachten als dubbel voet. Dat is het ook. Voor de leerlingen en voor hun ouders fijn. Voor
leerkrachten dubbel: iedereen is er, maar het risico op ziek worden is groter

9/23/2020 1:22 PM

82

Nee, ik houd zelf afstand van mijn dierbare die tot de risicogroep behoren. Dat is lastig maar
niet te voorkomen.

9/23/2020 1:18 PM

83

Maar wordt altijd snel verkouden en dan mag ik niet werken.

9/23/2020 12:56 PM

84

Maar het begint wel steeds onveiliger te voelen als leerkracht, m.n. wanneer je al tot de
risicogroep behoort. Maar om daar nou voor thuis te blijven tot het einde van de corona crisis
gaat me echt te ver. Kinderen houden echt geen afstand van de leerkracht, dat lukt niet.

9/23/2020 12:35 PM

85

Ik denk niet dat dit door mijn directie getolereerd zal worden maar ik voel mij door deze

9/23/2020 12:34 PM
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maatregel niet veilig op school, voor mezelf en mijn naasten.
86

Dat mag niet

9/23/2020 12:28 PM

87

Als ik aangestoken word door het kind met de snotneus, zal ik wel thuis moeten blijven tot ik
getest ben. En we hebben een enorm tekort aan invallers waardoor misschien de hele klas
thuis moet blijven.

9/23/2020 12:25 PM

88

Het werk op school is belangrijk en de kans op besmetting blijft hopelijk klein

9/23/2020 12:18 PM

89

Dit besluit is alleen genomen omdat er te weinig testcapaciteit is. Schandalig!!! En dom want
als leerkrachten hierdoor aangestoken worden hebben de scholen problemen en zullen hele
klassen naar huis worden gestuurd.

9/23/2020 12:00 PM

90

Ik vind het geen veilig gevoel geven

9/23/2020 11:38 AM

91

Misschien als ik mij niet veilig voel en weet of ik dat kan en mag doen

9/23/2020 11:33 AM

92

Ik zit al thuis met klachten..en ik hou me aan de afspraak. Ik wil anderen niet in gevaar
brengen.

9/23/2020 11:22 AM

93

Valt onder werkweigering denk ik.

9/23/2020 11:16 AM

94

als cursist van een zijinstroomtraject heb ik geen keuze. Ik moet gaan werken en tegelijkertijd
mijn studie doen.

9/23/2020 11:07 AM

95

Als IB kan ik redelijk buiten het schootsveld van de kinderen blijven, snotterige kinderen
ontwijken.

9/23/2020 10:39 AM

96

Wat wel vreemd is dat kinderen met een snotneus naar school mogen en wij als leerkrachten
thuis moeten blijven en testen...

9/23/2020 10:36 AM

97

Dat kan toch niet !

9/23/2020 10:07 AM

98

Indien mogelijk. ja

9/23/2020 10:05 AM

99

Nee, maar op onze school dwingen ze je om te komen.

9/23/2020 9:55 AM

100

Ik luister naar het kabinet

9/23/2020 9:50 AM

101

Dat is toch een soort van werkweigering.

9/23/2020 9:48 AM

102

Alleen bij eigen klachten blijf ik thuis

9/23/2020 9:45 AM

103

Ik geef les aan groep 1 en 2. Deze kinderen mogen/ mochten niet bij hun opa en oma op
bezoek, maar wel 'naar de juf'.' Ik vond deze maatregel al onverantwoord, daar niemand met
zekerheid kan zeggen dat ik als juf (van 57 jaar en een te hoog bmi) geen gevaar loop.
Kleuters niezen, hoesten, proesten en zuchten/ademen/blazen dagelijks in mijn gezicht. Zoals
meer docenten aan jonge kinderen dit zullen ervaren. Ik had vaak last van griepverschijnselen.
Als enigen van het team moesten wij werken zonder 'spatramen' terwijl juist deze jonge
kinderen per ongeluk je kunnen besmetten met hun gesnotter enz. Afstand houden van deze
jonge kinderen tijdens het werk is sowieso erg lastig/ bijna niet mogelijk. Ik ben om andere
redenen vanaf mei thuis. Maar ik weet niet of ik onder deze omstandigheden wil werken. Ik heb
veel over voor mijn werk. Werkte bijvoorbeeld consequent sowieso meer uren dan op mijn
loonstrookje staan. Ik heb veel over voor mijn werk. Maar ik heb nu en vanaf mei het gevoel
dat we 'geofferd worden' om economische redenen. Om Nederland draaiende te houden. Ik
weet niet of ik daarvoor mijn leven wil geven.

9/23/2020 9:44 AM

104

Ik kan de rest van de leerlingen niet in de steek laten.

9/23/2020 8:59 AM

105

Indien er kinderen bij mij in de groep verschijnen met meer dan milde klachten meld ik me af.
Ben 63 jaar en astma-patiënt en dus best alert op besmetting.

9/23/2020 8:53 AM

106

Ik maak mij niet extra zorgen om het Corona-virus. Wel hoop ik dat ik geen ander virus oploop
waardoor ik gedwongen thuis moet blijven en mijn klas dus ook. Ik ben niet van plan thuis te
blijven vanwege deze maatregel en ik hoop sterk dat dat ook niet hoeft.

9/23/2020 8:50 AM

107

thuis blijven is niet mijn stijl ;wel vind ik dat scholen dan meer geld moeten krijgen voor
beschermmaterialen ( spatschermen/ maskers) die nu niet aanwezig zijn. Kinderen hoeven van
mij niet getest te worden maar blijven wel thuis bij deze klachten. het risico op besmetten moet
zo klein mogelijk worden gehouden.

9/23/2020 8:49 AM
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108

Slecht idee: ook met verkoudheid zit je als lkr thuis, en de verkoudheden haal je zo met
Corona de school in

9/23/2020 8:46 AM

109

Thuis iemand in het risicogebied behorend.

9/23/2020 8:43 AM

110

Kinderen hebben recht op onderwijs, maar de nieuwe aanpassing vind ik niet oké.

9/23/2020 8:23 AM

111

Want ik werk met een kwetsbare doelgroep.

9/23/2020 8:13 AM

112

van wege leeftijd en veel oudere collega's

9/23/2020 8:05 AM

113

Ik ben zelf werkzaam in het VSO

9/23/2020 7:44 AM

114

Zou wel willen maar als wij als personeel moeite hebben of bang zijn moeten we maar
psychische hulp gaan zoeken. Het is zelfs zo erg dat we gewoon verplicht op tweedaagse
cursus ergens intern moeten. Onderwijs personeel genoeg dus er kunnen er best wat
opgeofferd worden!

9/23/2020 7:35 AM

115

Dan hebben de leerlingen ook geen onderwijs.

9/23/2020 7:34 AM

116

Ik ben wel bang dat ik en mijn collega’s hierdoor veel sneller verkouden raken en dat wij dan
wel thuis komen te zitten

9/23/2020 7:32 AM

117

Het risico dat ik ziek word is te groot. Het risico op ernstige complicaties wil ik niet lopen.

9/23/2020 7:27 AM

118

Te groot verantwoordelijkheidsgevoel naar de kinderen toe om thuis te blijven.

9/23/2020 7:26 AM

119

Nee, ik blijf niet thuis. Met een snotneus lopen is heel normaal in deze periode.

9/23/2020 7:21 AM

120

Al zal het op een gegeven moment wel moeten omdat ik vast en zeker verkouden word

9/23/2020 7:07 AM

121

Maar ik vind het nu wel spannender, want ik heb nu meet kans om verkouden te worden en
thuis kom te zitten, dus dan krijgt een hele klas geen onderwijs. We zijn wederom een
experiment

9/23/2020 7:05 AM

122

Daar krijg ik dan gedoe mee.

9/23/2020 7:01 AM

123

Is al lerarentekort

9/23/2020 6:52 AM

124

Wat een rare vraag; zomaar thuisblijven kan toch niet?

9/23/2020 6:50 AM

125

Weet ik nog niet..

9/23/2020 6:48 AM

126

alleen als daar toestemming voor wordt gegeven, ik wil mijn baan niet kwijt

9/23/2020 6:45 AM

127

Ben wel veel alerter en bewuster afstand wb afstand houden.

9/23/2020 6:43 AM

128

Ik wordt betaalt dus ik werk

9/23/2020 6:34 AM

129

Behoor wel tot de rsicogroep. Het word je niet makkelijker gemaakt. leerlingen leren het meest
van onbezorgde leerkrachten.

9/23/2020 6:32 AM

130

Ik val niet in de risicogroep, al ben ik wel kwetsbaarder. Van thuis zitten word ik niet gelukkig.
Ik kan me niet gaan opsluiten zolang de pandemie duurt.

9/23/2020 6:30 AM

131

Al maak ik me wel bezorgd, want er zijn ook kinderen met milde klachten, die wel degelijk
corona hebben en ook leerkrachten besmetten. In de testlocatie hoorde ik van een verkouden
kind dat de leerkracht vol in het gezicht nieste en de leerkracht bleek later positief getest te
zijn. Dus ik zet mijn vraagtekens, bij het nu niet overdraagbaar zijn van Covid 19 door
kinderen. Dat had ik al mijn twijfels over, aangezien in de klas ook andere virussen over een
weer gaan tussen leerlingen en leerkrachten.

9/23/2020 6:23 AM

132

Slechts bij klachten, waar ik extra scherp op let.

9/23/2020 5:51 AM

133

het corona sezoen is pas in februari maart dus nu niet aan de orde we kunnen gewoon aan het
werk

9/23/2020 5:39 AM

134

Ik vind het vreemde versoepeling gezien t leraren tekort en de rest capaciteit in Nederland .
Middelbare scholen hogescholen en universiteiten geven nog steeds online les. Hebben
bescherming en wij

9/23/2020 1:31 AM

135

Ik zit in de risicogroep en maak me ernstig zorgen.

9/23/2020 1:09 AM
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136

Dat zou ik wel willen

9/23/2020 12:58 AM

137

Werkweigering helaas

9/23/2020 12:21 AM

138

Ik heb twee zwangere collega’s die nu besluiten eerder met verlof te gaan. Lastste trimester. Ik
geef ze geen ongelijk

9/23/2020 12:13 AM

139

Alhoewel ik dit een slechte keuze vind, heeft het lesgeven prioriteit voor mij. Ik zal mij niet
laten testen nog een keeren zal gewoon ziek thuis blijven. Op mijn school hebben we geen
vervanging bij ziekte leerkracht. Dit zal in dit geval dus meer pijn doen bij ouders ben ik bang.

9/22/2020 11:56 PM

140

Tenzij ik zelf klachten heb

9/22/2020 11:12 PM

141

Natuurlijk niet, dat zou een leerkracht minder zijn in een tijd van toch al een tekort aan
leerkrachten.

9/22/2020 11:10 PM

142

Weet het nog niet. Ligt aan ontwikkeling corona

9/22/2020 11:08 PM

143

Maar ik twijfel wel

9/22/2020 11:01 PM

144

De druk is groot en het zal uitdraaien op werkweigering.

9/22/2020 10:59 PM

145

Dat kan niet, de kinderen mogen niet de dupe worden

9/22/2020 10:40 PM

146

Ik blijf niet thuis, omdat ik dan werk weiger, dus dat kost me mijn baan...Maar, ik voel me
minder veilig op school. Ben constant in alerte staat vanwege mogelijke corona in de klas.
Continue stress is niet gezond. Thuis heb ik twee mensen in de risicogroep. Zorgen dus. ..

9/22/2020 10:38 PM

147

Geen keus, moet aanwezig zijn voor onze spec. leerlingen.

9/22/2020 10:35 PM

148

Want moet werken

9/22/2020 10:34 PM

149

Ik sta zelf niet voor de klas, dus loop minder risico en hoef niet thuis te blijven, maar zal wel
solidair zijn met mijn collega's als die thuis willen blijven.

9/22/2020 10:33 PM

150

Ik vind dat de school eigen beleid mag voeren hierover. Dus bij bovengenoemde klachten
gewoon kind naar huis sturen. Dan kan ik 'veilig' op school blijven.

9/22/2020 10:25 PM

151

Zou wel willen maar mag niet van mijn werkgever. Ik ga elke dag met lood in mijn schoenen
naar mijn werk.

9/22/2020 10:23 PM

152

Ik blijf thuis zodra ik merk dat ik me niet meer veilig voel ik ben 55+ en heb een partner die
risicopatient is

9/22/2020 10:10 PM

153

ik werk in groep 1-2... daar mochten de kleuters al vanaf het begin met snotneuzen gewoon
naar school...

9/22/2020 10:10 PM

154

Je kunt ook iedere dag een formulier invullen om een coronatest te laten uitvoeren. Ben je van
de snottenbellen af!

9/22/2020 10:07 PM

155

Misschien wel

9/22/2020 10:05 PM

156

nu inval met slechte ventilatie gr. 8 met hoestende, niezen en verkouden kinderen de

9/22/2020 10:02 PM

157

Ik heb een verhoogd risico ivm hartklachten

9/22/2020 9:59 PM

158

Nee dan kunnen we nooit meer aan het werk

9/22/2020 9:58 PM

159

Ik draag een gezichtsbeschermende kap

9/22/2020 9:55 PM

160

Het maakt me bang

9/22/2020 9:49 PM

161

Zou het wel willen. Ben bijna 63

9/22/2020 9:46 PM

162

Weet ik niet. Ik ga wel in gesprek met mijn directeur en evt. mijn bestuur.

9/22/2020 9:45 PM

163

Maar vind het wel lastig..., ben toch te plichtsgetrouw vrees ik..,

9/22/2020 9:44 PM

164

Twijfel wel heel erg want kinderen blijken wel, op kleine schaal, het virus te kunnen dragen /
hebben.

9/22/2020 9:44 PM

165

Als het erger wordt wel.

9/22/2020 9:35 PM

166

Ik heb in de afgelopen jaren een aardige weerstand opgebouwd en probeer nu zo gezond

9/22/2020 9:35 PM
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(fruit/groenten, vitamine, genoeg slaap) mogelijk te leven.
167

Slecht idee: ook met verkoudheid zit je als lkr thuis, en de verkoudheden haal je zo met
Corona de school in

9/22/2020 9:29 PM

168

Ik vind het onverstandig omdat leerkrachten nu meer risico lopen verkouden te worden, waarna
alsno de hele klas thuis zit omdat de leerkracht zich moet laten testen.

9/22/2020 9:29 PM

169

Ik ben niet bang voor Corona. Wel voor de test en het feit dat ik thuis moeten wachten op de
test.

9/22/2020 9:28 PM

170

thuisblijven lijkt me werkweigering en dus niet mogelijk. Maar ik vindt het wel beangstigend en
tref in de klas maatregelen als een spatscherm en ik houd meer afstand van de leerlingen

9/22/2020 9:27 PM

171

Maar de kans zelf verkouden te worden wordt zo wel vergroot. Met meer uitval en dus meer
werkdruk als gevolg...

9/22/2020 9:27 PM

172

Dat is bijna niet haalbaar er is niemand anders die voor de groep kan

9/22/2020 9:25 PM

173

Hangt van het aanal snotneuzen in de groep af.

9/22/2020 9:25 PM

174

Maar dan ga ik zelf ook met een snotneus naar school. Snotneus is immers nog geen
Corona....

9/22/2020 9:22 PM

175

Voel me niet prettig om thuis te blijven maar ben ook wel bang. Ik ben al 63 jaar!

9/22/2020 9:22 PM

176

Dat gaat niet, mijn school is zo klein en er zijn al 3 langdurig zieken. Ik werk nu zelfs meer.

9/22/2020 9:22 PM

177

Ik voel mij niet veilig op school op deze manier. Ik ben 60 plus en ook mijn man behoort tot de
risicogroep.

9/22/2020 9:21 PM

178

Waarschijnlijk wel. Zit in de risicogroep

9/22/2020 9:20 PM

179

Hangt vd situatie af.

9/22/2020 9:20 PM

180

Er wordt te weinig opgekomen voor het belang van de leerkracht

9/22/2020 9:18 PM

181

Twijfel hierover.

9/22/2020 9:18 PM

182

Zou ik wel willen, maar kan dat zomaar?

9/22/2020 9:18 PM

183

maar ga nog voorzichtiger om met mijn moeder die onder de risicogroep valt.

9/22/2020 9:17 PM

184

Ik vind het een angstig idee, maar kinderen zijn normaliteit vaak verkouden en dan steeds
thuis zitten is ook niet goed

9/22/2020 9:17 PM

185

Schade voor de school

9/22/2020 9:14 PM

186

Maar als wij als leerkrachten eerder verkouden worden, hebben we -nu al- een veel groter
probleem!

9/22/2020 9:14 PM

187

Ondanks het risico.....Kinderen hebben al zoveel lessen gemist

9/22/2020 9:13 PM

188

Dat wordt gezien als werkweigering

9/22/2020 9:12 PM

189

Het COVID 19 virus wordt gebruikt om iets heel anders te bewerkstelligen: zie deze video
https://youtu.be/5eSrr1L3ic0

9/22/2020 9:11 PM

190

Mocht het risico voor mijn gezin te groot worden dan wel

9/22/2020 9:10 PM

191

Als ik klachten krijg wel natuurlijk en met deze maatregel is die kans groter!

9/22/2020 9:07 PM

192

Dat heet werkweigering en dat kan ik me als kostwinner niet permitteren

9/22/2020 9:06 PM

193

de bedrijfsarts heeft iedereen die de gedachte had dat hij/zij in een kwetsbare positie zat te
verstaan gegeven dat de keuze was: werken, omscholen of ontslag nemen was. Nou ben ik
bijna 64, en denk ik niet ooit een baan te kunnen vinden bij omscholing. Mijn keuze was dus :
Ga maar werken. ntslag zou

9/22/2020 9:03 PM

194

Moeilijk kan niet zomaar niet gaan werken alhoewel familielid in risicogroep zit

9/22/2020 9:03 PM

195

Nee! Je blijft alleen thuis als je klachten hebt. Anders is het werkweigering in mijn ogen. En dit
soort suggestieve polls helpen niet mee de zeurmentaliteit in onderwijs in te dammen. .

9/22/2020 9:03 PM

43 / 63

Snotneusbesluit
196

Weet niet of werkgever hier mee akkoord gaat en nog doorbetaald.

9/22/2020 9:01 PM

197

Het voelt niet veilig om in een klas met 28 hoestende, niezende en snotterende kinderen te
werken. Tegelijkertijd leven we op school per dag, omdat er voortdurend collega's thuisblijven
met griep- en verkoudheidsklachten. een rare tweespalt.

9/22/2020 9:01 PM

198

Kinderen zijn geen risicogroep en zijn nou eenmaal snel verkouden

9/22/2020 9:01 PM

199

Vooralsnog niet, maar wanneer het m.i. de spuigaten uitloopt en ik allemaal hoestende en
proestende kinderen om mij heen heb in de klas, dan sluit ik niet uit dat ik op een gegeven
moment thuis blijf.

9/22/2020 9:01 PM

200

Ik ben intern begeleider en mijdt leerlingen met klachten.

9/22/2020 8:58 PM

201

Nee, ik houd wel afstand van de kinderen

9/22/2020 8:57 PM

202

Wel wanneer ik weet dat ik een geplande afspraak heb in het ziekenhuis

9/22/2020 8:56 PM

203

Mag niet van werkgever

9/22/2020 8:55 PM

204

ik ga ervan uit dat deze leerlingen geen besmetting vormen want anders was dit al naar buiten
gekomen

9/22/2020 8:55 PM

205

Vanaf de start van de scholen probeer ik op en buiten school afstand te houden t.a.v. andere
volwassenen. Verder verblijf ik in mijn lokaal met een uitstekend klimaatbeheersingssysteem
en veelal mijn deur en een raam open. Daarnaast wassen/ ontsmetten de kinderen hun handen
geregeld. Ouders worden geweerd uit de gebouwen. Alle maatregelen tot nu toe hebben denk ik
bijgedragen aan een zo veilig mogelijke werkomgeving zonder besmettingen waardoor ik geen
reden voel om nu thuis te blijven. Met de oplopende besmettingscijfers vrees ik echter wel dat
mijn mening in de toekomst zou kunnen veranderen.

9/22/2020 8:53 PM

206

Daarmee zou ik mij collega's met de last opzadelen

9/22/2020 8:51 PM

207

Misschien, val in risicogroep

9/22/2020 8:49 PM

208

Probeer afstand te bewaren; voor zover als dat gaat

9/22/2020 8:49 PM

209

Een LK laat zijn leerlingen en collega's niet aan hun lot over. Samen moeten we het doen.
Maar waarom wordt het ons moeilijker gemaakt?

9/22/2020 8:49 PM

210

Nog niet, maar daar gaan we weer.De tweede golf.

9/22/2020 8:43 PM

211

Toch betere bescherming realiseren voor de leerkracht. Op tv zie ik kuchschermen in de klas.
Dat soort dingen serieus oppakken.

9/22/2020 8:42 PM

212

Ik ga werken, maar bel ouders op om hun kind op te halen met verkoudheidsklachten.

9/22/2020 8:41 PM

213

Dan moet je wel heel stevig in je schoenen staan om thuis te blijven. Ik denk dat ik geen
medewerking krijg van het bestuur.

9/22/2020 8:40 PM

214

Het is nu te onduidelijk, ouders met klachten kunnen hun kind met klachten sturen en wij
weten nooit hoe veilig het voor ons als leerkracht is

9/22/2020 8:37 PM

215

Eerst nog niet. Maar als er meer besmettingen in mijn regio komen ga ik het wel heroverwegen

9/22/2020 8:35 PM

216

Ik zal zeker niet thuis thuisblijven maar ben wel geschrokken van deze maatregel. Zeker
omdat het aantal gezinnen met corona in mijn omgeving snel toeneemt.

9/22/2020 8:32 PM

217

Ik ben leerkracht van groep 1-2

9/22/2020 8:25 PM

218

Ik ben wel risicogroep. Maar als zijnde een cruciaal beroep zal ik wel moeten werken. Want
hoe lang moet ik dan thuis blijven. Het komende half jaar?

9/22/2020 8:24 PM

219

nee maar hou wel afstand

9/22/2020 8:21 PM

220

durf niet thuis te blijven, vanwege nieuwe baan

9/22/2020 8:19 PM

221

Daar twijfel ik over. Je kan het virus overal oplopen. Maar in een kleuterklas is afstand houden
niet te doen.

9/22/2020 8:14 PM

222

Nee, wordt niet gedoogd.

9/22/2020 8:13 PM

223

Als ik in het basisonderwijs zou werken wel

9/22/2020 8:10 PM
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224

misschien

9/22/2020 8:10 PM

225

Alleen als ikzelf klachten heb zal ik thuis -moeten!- blijven

9/22/2020 8:09 PM

226

Dit gaat niet. Geen invallers genoeg.

9/22/2020 8:08 PM

227

Ben na ernstige ziekte aan het re integreren. Maakt het erg spannend. Ben vandaag gestart
met werken.

9/22/2020 7:59 PM

228

Als ik het niet meer vertrouw wel.

9/22/2020 7:58 PM

229

Morele verplichting.

9/22/2020 7:58 PM

230

Twijfel omdat ik in onderbouw werkzaam ben

9/22/2020 7:57 PM

231

Dat gaat ten koste van andere leerlingen. Ik houd in dat geval wel ruime afstand. Meer dan
anderhalve meter.

9/22/2020 7:57 PM

232

Dat is werkweigering. Al hoewel ik niet bereid ben te sterven voor het onderwijs, wordt dat wel
van ons verwacht.

9/22/2020 7:55 PM

233

Het liefst zou ik thuisblijven nadat deze regel ingegaan is. Puur omdat het landelijk is en ik het
gevoel heb dat ik hierin geen keus heb, blijf ik naar mijn werk gaan.

9/22/2020 7:53 PM

234

als ik kan, blijf ik thuis

9/22/2020 7:50 PM

235

ik blijf niet thuis, want dan zijn de kinderen nog de dupe. maar blij ben ik er niet mee

9/22/2020 7:48 PM

236

DE kans op uitval bij leerkrachten wordt te groot en dan zijn er veel meer leerlingen de dupe

9/22/2020 7:47 PM

237

Ik wil aan het werk blijven

9/22/2020 7:44 PM

238

Ik vond de situatie met het thuisonderwijs, zodanig vervelend, dat ik het risico op de koop
toeneem om kinderen op school te houden.

9/22/2020 7:42 PM

239

Nee, maar ik heb geen zin om ziek te worden, dus merk wel dat ik het niet prettig vindt

9/22/2020 7:39 PM

240

'tuurlijk niet, zo snel mogelijk terug naar normaal!

9/22/2020 7:39 PM

241

Geen vervanging. Kinderen missen nog meer onderwijs

9/22/2020 7:38 PM

242

Al maak ik me wel zorgen omdat ik mensen met een risicofactor in mijn omgeving heb

9/22/2020 7:38 PM

243

Dat is geen optie, dan is de klas thuis.

9/22/2020 7:38 PM

244

Maar het brengt wel erg veel spanning met zich mee.

9/22/2020 7:37 PM

245

Ik ben net begonnen op een nieuwe school dus altijd lastig in het onderwijs om thuis te blijven.
Maar gezien ik in een risicogroep val en in een brandhaard werk voel ik me hier alles behalve
prettig bij

9/22/2020 7:34 PM

246

Ik sta niet voor de groep, werk als ib-er

9/22/2020 7:31 PM

247

als er een corona geval is wel

9/22/2020 7:30 PM

248

wil lekker blijven werken, risico loop je overal

9/22/2020 7:29 PM

249

Dit is helemaal niet mogelijk, thuis blijven vanwege deze maatregel.

9/22/2020 7:27 PM

250

Omdat ik juist met de oudere leerlingen werk tot 13 vind ik het heel lastig. Ze zeggen de ene
keer dat ze wel besmettelijk zijn en de andere keer weer niet, heel verwarrend. Omdat ik in het
speciaal onderwijs werk blijf ik niet zomaar thuis. Voor onze leerlingen is het naar school gaan
ook heel belangrijk en de vaste juf ook.

9/22/2020 7:27 PM

251

Nee, want dan komen ook kinderen die nergens last van hebben thuis te zitten.

9/22/2020 7:27 PM

252

Ik kan 1,5 meter afstand houden en heb een plexiglas scherm.

9/22/2020 7:26 PM

253

Mogelijk, want zo kan ik mijn verstandelijk gehandicapte zoon niet-kerkelijk de weekenden
naar huis halen zonder vooraf te testen...

9/22/2020 7:26 PM

254

Maar wel zodra op school een besmetting is

9/22/2020 7:26 PM

255

In principe niet, mocht het zo zijn dat ikzelf daardoor toch ergere klachten krijg dan de

9/22/2020 7:25 PM
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gebruikelijke in de herfst en winterperiode dan misschien wel. Mede omdat ik tot een risico
groep behoor vanwege m'n luchtwegen/longen
256

Thuisblijven vanwege deze maatregel gaat de directie nooit goedvinden. Zij zullen het zien als
werkweigering!

9/22/2020 7:24 PM

257

nog niet

9/22/2020 7:23 PM

258

Nee, want dat zal mijn werkgever niet zo leuk vinden.

9/22/2020 7:23 PM

259

Verantwoordelijkheid

9/22/2020 7:21 PM

260

Denk niet dat dat bespreekbaar is met werkgever, zou werkweigering zijn.

9/22/2020 7:21 PM

261

Ik vind wel dat volwassenen bij de eerste tekenen van verkoudheid moeten thuisblijven. Goed
dat er voorrang is bij het testen.

9/22/2020 7:19 PM

262

Ik ben wel bang verkouden te worden mede dankzij alle snotterende kinderen, maar ik blijf
positief en werken totdat de verkoudheid toeslaat.

9/22/2020 7:19 PM

263

Wel als ik me "bedreigd" voel door de situatie die hierdoor ontstaat. Gezien het feit dat ik een
dochtertje in de risico-groep heb.

9/22/2020 7:19 PM

264

Ik kan niet thuisblijven voor mijn gevoel, dan stel ik te veel mensen teleur. Wel ga ik bewust
afstand houden van leerlingen met klachten. Dan kan ik mijn werk minder goed doen, naar daar
voel ik mij beter bij nu de cijfers oplopen

9/22/2020 7:16 PM

265

Dat is wel een overweging

9/22/2020 7:05 PM

266

Dat wordt niet geaccepteerd denk ik

9/22/2020 7:05 PM

267

weet het nog niet. Voorlopig ga ik voor de zekerheid niet naar mijn moeder in het verpleeghuis
en ben ik van plan om weer anderhalve meter afstand te houden van kinderen met
verkoudheidsklachten.Ik heb er wel moeite mee dat mijn moeder zo weer in een isolement
raakt. Ik ben de enige die haar structureel bezoekt.

9/22/2020 7:03 PM

268

maar de neiging om eerder dit te doen groeit wel. Zal ook eerder in gesprek gaan met ouders
om ze tot het inzicht te brengen dat thuis houden van kind noodzakelijk is.

9/22/2020 7:02 PM

269

als ik merk dat het in de klas niet veilig meer is voor mij dan blijf ik thuis

9/22/2020 7:01 PM

270

Ja en nee. Ik wil niet thuis blijven, maar het voelt niet echt veilig. En vandaag kwam een
vader, die net te horen had gekregen dat hij coronapositief was, zelf zijn twee kinderen uit de
school ophalen tijdens schooltijd. Hij is er wel op aangesproken, maar het voelt niet goed dat
er nauwelijks tot geen aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van de leerkrachten.

9/22/2020 7:00 PM

271

Behalve bij echte besmettingen.

9/22/2020 7:00 PM

272

Dat kan toch niet zomaar, we zouden gezamenlijk moeten gaan staken

9/22/2020 6:59 PM

273

Maar het voelt minder veilig

9/22/2020 6:58 PM

274

We moeten ook niet gaan overdrijven en doorslaan in het nemen van maatregelen.

9/22/2020 6:58 PM

275

Wij zijn de hele tijd al proefvarkens, dus dit kan er ook nog wel bij.

9/22/2020 6:58 PM

276

Ik ben niet bang voor her virus

9/22/2020 6:56 PM

277

Ik voel me te verantwoordelijk om thuis te blijven, maar vind het zeer spannend om te gaan
werken.

9/22/2020 6:55 PM

278

Weet ik nog niet. De regering weet ook hoe loyaal wij zijn naar de kinderen toe. Erg gemeen!

9/22/2020 6:53 PM

279

Maar wel voorzichtiger weer!!! Van zelf officieel in de risicogroep.

9/22/2020 6:52 PM

280

Wil wel , maar bn bang voor de consequenties

9/22/2020 6:52 PM

281

Ik vind het lastig. Nu was het vrij duidelijk. Snotneus is thuis.

9/22/2020 6:52 PM

282

Ik wil wel, maar helaas mag dat niet van de directie en de arbo-arts.

9/22/2020 6:51 PM

283

Ik ben IB-er en sta niet voor de klas

9/22/2020 6:50 PM
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284

Kinderen in zo’n achterstandswijk hebben ons nodig!

9/22/2020 6:49 PM

285

Ik zal wel moeten.

9/22/2020 6:48 PM

286

Zodra ik klachten krijg, JA

9/22/2020 6:47 PM

287

Niet uit vrije wil, maar dat ik thuis kom te zitten met klachten

9/22/2020 6:47 PM

288

Dat vind ik niet nodig op dit moment.

9/22/2020 6:47 PM

289

Misschien wel wanneer hele groepen verkouden zijn.

9/22/2020 6:43 PM

290

De directeur wil eerst een persoonlijk plan van mijn arts, om te weten wanneer ik er wel of niet
kan zijn. Wat ik wel of niet kan doen

9/22/2020 6:43 PM

291

Nee want ik werk al met beschermende middelen (risicogroep) en heb in overleg met directie
toestemming om zieke kinderen weg te sturen

9/22/2020 6:42 PM

292

weet het nog niet

9/22/2020 6:42 PM

293

Werk in Frieslnd, vooralsnog tedelijk veilig. Mocht het hier ook ernstig worden, zal ik
thuisblijven, ben 65 +

9/22/2020 6:42 PM

294

Ik vind het een lastige situatie. Ik ga als die situatie zich doet wat ik ga doen. Ik val wel onder
de risico groep met mijn astma

9/22/2020 6:40 PM

295

Maar als ik het niet vertrouw, neem ik geen risico.

9/22/2020 6:39 PM

296

Al zou ik hier het liefst 'ja' invullen. Heb toch het gevoel dat ik het niet kan maken.

9/22/2020 6:39 PM

297

Al zitten mijn man en ik beiden in de risicogroep, zie ik wel dat mijn kinderen uit een
achterstandswijk onderwijs nodig hebben.

9/22/2020 6:38 PM

298

Zou het wel willen! Ik vind het niet veilig! Ben tevens mantelzorger voor man en moeder!

9/22/2020 6:38 PM

299

want andere collegas moeten het probleem opvangen

9/22/2020 6:34 PM

300

Werkweigeren? Hoe zit dat?

9/22/2020 6:33 PM

301

ben wel misschien minder geneigd om met voorrang te gaan testen. Als het dan toch niet erg
is dat wij ziek worden, dan ook maar gewoon ziek zijn ipv zo snel mogelijk weer aan het werk.

9/22/2020 6:32 PM

302

Maar ik weet niet wat de consequenties zijn????

9/22/2020 6:31 PM

303

Ik vind dat er teveel ophef en vooral angst gezaaid wordt over een gewone
verkoudheidsvirus.Hoe kan een kind nu immuniteit opbouwen op een normale manier. En dat
geld ook voor de volwassenen.

9/22/2020 6:30 PM

304

Ik heb twee zwangere collega’s die nu besluiten eerder met verlof te gaan. Lastste trimester. Ik
geef ze geen ongelijk

9/22/2020 6:28 PM

305

Ik ben erg kwetsbaar vanwege een zwaar chemo traject, ben al ziek maar ik mijd de school.

9/22/2020 6:28 PM

306

Uit voorzorg

9/22/2020 6:28 PM

307

Lijkt mij niet dat dat mag...

9/22/2020 6:23 PM

308

Ik hou zelf heel goed afstand en ga zoveel mogelijk iedereen uit de weg. Nu sta ik ook niet
voor een klas.

9/22/2020 6:22 PM

309

Indien er veel hoestende en stotterende kinderen in 1 groep zijn de kans dat ik beslis thuis te
blijven wordt erg groot mede gezien mijn leeftijd 63

9/22/2020 6:21 PM

310

Misschien als dit uiteindelijk ten koste van mijn gezondheid gaat wel.

9/22/2020 6:21 PM

311

Pas als ik ziek wordt

9/22/2020 6:21 PM

312

Tegenstrijdig besluit, verkoudheidsvirussen verspreiden zich snel en leerkrachten lopen dit ook
op en moeten dan thuis blijven en getest worden. Op school zie je dat de maatregelen
verslappen en met dit besluit is het vragen om problemen, waar zijn we nu eigenlijk mee
bezig? koste wat kost moet alles doorgaan maar de werkdruk is nu al voelbaar veel collega`s
die ziek zijn en anderen moeten klassen opvangen, hoe lang gaan we hiermee door?

9/22/2020 6:21 PM

47 / 63

Snotneusbesluit
313

ik heb kleuters

9/22/2020 6:20 PM

314

Uit loyaliteit naar collega's

9/22/2020 6:19 PM

315

tenzij ik verkouden word

9/22/2020 6:17 PM

316

Als docent in het VO neem ik voldoende maatregelen (afstand, spatscherm op mijn gezicht,
looproutes, etc.) en spreek ik leerlingen met klachten aan.

9/22/2020 6:16 PM

317

Behoor tot risicogroep en deze maatregel maakt voor mij nog duidelijker dat ik nu niet op
school thuis hoor

9/22/2020 6:16 PM

318

Weet ik nog niet. Mijn man en dochter zitten in de risicogroep. Dat wordt dus een dilemma. Ik
vertrouw de reden niet. Over de mondkapjes voor de zorg en het tesbeleid werd ook gelogen.

9/22/2020 6:15 PM

319

ik ben de 60 voorbij en wil dat risico niet lopen

9/22/2020 6:15 PM

320

Op dit moment laat ik mijn collega's in de steek. In april had/heb ik dit wel gedaan.

9/22/2020 6:14 PM

321

De keuze om legitiem thuis te blijven, kan niet gemaakt worden.

9/22/2020 6:14 PM

322

het is ingewikkeld, thuis blijven of niet. als een gezinslid verkouden is of keelpijn heeft moet ik
wel thuis blijven

9/22/2020 6:13 PM

323

Het is en blijft verstandig dat deze leerlingen thuisblijven, ze besmetten leerkrachten en
assistentes, zij moeten dan weer thuisblijven en zich laten testen!

9/22/2020 6:13 PM

324

Misschien

9/22/2020 6:10 PM

325

Ik probeer zolang mogelijk mijn werk uit te voeren, omdat er bijna niet aan vervangers te
komen is. Bovendien wil ik mijn collega's niet onnodig belasten.

9/22/2020 6:10 PM

326

Nee, de griep, soms venijnig, komt elk jaar voor en verdwijnt. Ook nu zie je dat weer en direct
komt er weer een andere vorm van griep. Ik merk om me heen dat vele ouders en leerlingen
moe worden van dit vooral door de media eenzijdig belichte verhaal. Laten we het positief
houden en het onderwijs gewoon weer onderwijs laten zijn. Laat de kinderen om te starten
erbuiten. Bewijs genoeg dat ze geen gevaar vormen. Het verhaal is zo langzamerhand niet
meer geloofwaardig. Het lijkt wel alsof er ergens naar toe gewerkt gaat worden. Iedereen direct
verplicht vaccineren? Ik lees de slogans nl al: doe het niet alleen voor jezelf maar ook voor de
ander. Het ligt er wel dik bovenop.

9/22/2020 6:10 PM

327

Vooralsnog blijf ik les geven. Ik ben 60+, val ivm astma onder de risico groepen, maar
kinderen hebben ook onderwijs nodig: een dilemma.

9/22/2020 6:09 PM

328

Ik vind thuisonderwijs nog veel minder aantrekkelijk.

9/22/2020 6:09 PM

329

Geen mening

9/22/2020 6:09 PM

330

Niet zolang het beheersbaar blijft

9/22/2020 6:09 PM

331

Ik sta niet meer voor de klas, dus heb er zelf geen last van.

9/22/2020 6:07 PM

332

Misschien, ik ben 64 en diabeet

9/22/2020 6:06 PM

333

Ik denk dat het risico klein blijft als iedereen goed hun handen wast en ontsmet.

9/22/2020 6:05 PM

334

Waarom? Kans op besmetting door kinderen is minimaal

9/22/2020 6:05 PM

335

Nu nog niet maar wanneer meer lkr ziek worden wel.

9/22/2020 6:04 PM

336

ik ben directeur van een flinke sbo school. Wil graag mijn verantwoordelijkheid nemen binnen
zo veilig mogelijke kaders

9/22/2020 6:02 PM

337

Daar zijn de kinderen de dupe van

9/22/2020 6:01 PM

338

Ik heb een face shield voor contacten binnen 1,5 m

9/22/2020 6:01 PM

339

Nou ik vind het echt helemaal niks en heel spannend. Ben zelf risico groep en zeer vatbaar
dus ik vind het zeker geen goed besluit!

9/22/2020 6:00 PM

340

Kinderen verdienen nog steeds onderwijs

9/22/2020 5:59 PM

341

Niet vanwege de maatregel, maar wel wanneer ik zelf klachten krijg.

9/22/2020 5:58 PM
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342

Als ik verkouden ben

9/22/2020 5:58 PM

343

Omdat ik geen werkweigering wil aangehangen worden

9/22/2020 5:57 PM

344

Maar ik twijfel wel.

9/22/2020 5:56 PM

345

Ik vind het wel onveiliger worden op deze manier.

9/22/2020 5:55 PM

346

Er is gebleken uit onderzoek dat kinderen uit die leeftijdsgroep het virus niet tot minder
overdragen aan volwassenen. Zij kunnen ook geen onderwijs missen en er bestaat ook nog
een gewoon verkoudheidsvirus.

9/22/2020 5:54 PM

347

Zodra er meer besmettingen zijn mogelijk wel omdat ik tot een risicogroep behoor

9/22/2020 5:53 PM

348

Als ik verkouden word agv besmetting door een kind, zal ik wel thuis moeten blijven én een
coronatest moeten ondergaan. Op dat moment heeft de school een probleem.

9/22/2020 5:53 PM

349

Ik heb een beschermkap besteld.

9/22/2020 5:53 PM

350

Als het uit de hand loopt misschien wel

9/22/2020 5:51 PM

351

Om mijzelf te beschermen, risicogroep.

9/22/2020 5:51 PM

352

twijfel, wie weet binnenkort tot 18 jaar gewoon naar school?

9/22/2020 5:50 PM

353

Daarvoor ben ik te betrokken als leerkracht.

9/22/2020 5:49 PM

354

Als het te gortig wordt zeker!

9/22/2020 5:48 PM

355

Ik werk met kleuters dus voor mij is het minder van belang maar voor mijn collega's is het
belang heel groot. Zeker de collega's in risicogroepen en natuurlijk iedere collega die verkouden
wordt en moet laten testen. Dat is onmogelijk met het huidige lerarentekort.

9/22/2020 5:47 PM

356

Thuisblijven als collectief..

9/22/2020 5:43 PM

357

Gevoel van veiligheid neemt extreem af met deze maatregel

9/22/2020 5:42 PM

358

Ik geef les aan kinderen tm 6 jaar

9/22/2020 5:42 PM

359

ben al ziek thuis

9/22/2020 5:41 PM

360

Maar bij klachten blijf ik nu wel zelf thuis.

9/22/2020 5:41 PM

361

Wij volgen binnen de stichting de richtlijnen van het RIVM. Ik heb dus geen grond om thuis te
blijven.

9/22/2020 5:40 PM

362

Ik heb zelf groep 1/2

9/22/2020 5:40 PM

363

alleen als ik zelf ziekteverschijnselen krijg.

9/22/2020 5:40 PM

364

Vorige sluiting was op emotie gebaseerd.

9/22/2020 5:40 PM

365

Mijn nee om thuis te blijven is afhankelijk van het verloop van deze golf, mocht het mij te heet
onder de voeten worden dan ga ik waarschijnlijk opnieuw bekijken wat te doen! Val door leeftijd
en chronische aandoening wel in risicogroepen maar vind mijn werk, vakdocent humanistisch
vormingsonderwijs GEWELDIG!

9/22/2020 5:38 PM

366

Nee dat is werkweigering

9/22/2020 5:38 PM

367

Nee, ik sta bij de kleuters dus stond toch al bloot aan snotneuzen

9/22/2020 5:37 PM

368

Ik zou wel willen maar het is geen optie

9/22/2020 5:37 PM

369

Ik voel een maatschappelijke druk om wel te werken. Zelfs ik, die in een risicogroep zit.

9/22/2020 5:37 PM

370

Wel als er teveel kinderen snotteren

9/22/2020 5:36 PM

371

Ik loop nu meer gevaar (61 jaar)

9/22/2020 5:36 PM

372

Al doe ik dit waarschijnlijk toch niet zoals we gewend zijn in onderwijs. We gaan maar door met
ons verantwoordelijkheidsgevoel.

9/22/2020 5:34 PM

373

Dat kan niet.

9/22/2020 5:34 PM
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374

Ik ben ook niet van plan om meerdere keren door de teststraat te gaan vanwege deze
maatregel

9/22/2020 5:33 PM

375

Weet ik niet

9/22/2020 5:32 PM

376

zeker niet!!!

9/22/2020 5:32 PM

377

Afhankelijk van hoe serieus de school ermee omgaat. Ik kom in mijn functie op verschillende
scholen op 1 dag totaal verdeel ik mn werktijd over ongeveer 50 scholen. Dat is al een risico
op zich. Dus ik werk thuis als t kan. Maar als ik in een klas moet observeren waar geen raam
open staat doe ik t open. Bij commentaar ga ik weg. Ventileren is noodzaak. Ook merk ik dat
er in pauzes niet geventileerd wordt. Als dit zo blijft neem ik mn eigen beslisding om niet meer
naar die school te gaan of niet meer in die klas te observeren. Dan voel ik dat ikzelf en t virus
niet serieus worden genomen

9/22/2020 5:32 PM

378

ik heb helaas Corona opgelopen op deze manier en ben er erg ziek van

9/22/2020 5:30 PM

379

ik ga mezelf dus ook niet testen bij enkel een verkoudheid. keelpijn en koorts/verhoging wel

9/22/2020 5:29 PM

380

Ik vind dat we moeten vertrouwen dat kinderen onder de 13 elkaar niet kunnen besmetten. Ik
maak mij meer zorgen om ouderen en jongeren, zoals stagiaires.

9/22/2020 5:29 PM

381

Ik houd weer heel strikt anderhalve meter afstand.

9/22/2020 5:28 PM

382

Wel als kinderen die veel hoesten gewoon de klas in mogen. Echt milde klachten vind ik niet
erg . Mijn man heeft een auto immuun ziekte. De mededeling van Hugo de Jonge viel rauw op
mijn dak

9/22/2020 5:27 PM

383

Je kunt aan de snotneus niet zien of het mogelijk corona is en op die manier loop je als
leerkracht en jouw omgeving gevaar! zelf gevaar!

9/22/2020 5:26 PM

384

Als ik klachten heb, logischerwijs

9/22/2020 5:25 PM

385

Nee, maar ik.let wel goed op en uit mijn bezorgdheid bij locatiemanager.

9/22/2020 5:25 PM

386

Lastig om nu aan te geven, maar zeer goed mogelijk in geval van meerdere leerlingen die
verschijnselen hebben.

9/22/2020 5:22 PM

387

misschien als aantal besmettingen nog meer oploopt

9/22/2020 5:21 PM

388

Het liefst wel, maar leerkrachten zijn veel te plichtsgetrouw en komen toch

9/22/2020 5:20 PM

389

Maar, daar ik zelf gevoelig voor verkoudheid ben verwacht ik wel vaker thuis te zitten doordat
ik snel verkouden word. Is nu ook al gebeurd doordat er toch kinderen verkouden op school
verschenen

9/22/2020 5:19 PM

390

Probeer zo veel mogelijk afstand te houden, in een groep 7 is dit met de kinderen redelijk af te
spreken, helaas is het een groep van 29, dus de ruimte is vaak te krap.

9/22/2020 5:19 PM

391

Indien ik het onverantwoord vind te gaan werken

9/22/2020 5:19 PM

392

Maar ben wel bang dat ik nu zelf ook sneller verkouden word.

9/22/2020 5:18 PM

393

Wel als er een aantal kinderen verkouden in de klas zitten.

9/22/2020 5:17 PM

394

Wel als kinderen naar school komen met snotneus, waarbij de ouders corona hebben. Maar die
kinderen horen ook thuis te blijven.

9/22/2020 5:17 PM

395

Nee, da’s ook weer wat overdreven. Er zitten al zoveel mensen thuis...

9/22/2020 5:16 PM

396

Natuurlijk wel bij klachten waar ik normaal mee zou blijven doorwerken

9/22/2020 5:16 PM

397

Ik blijf bij klachten thuis

9/22/2020 5:15 PM

398

Geen optie ivm personeelstekort

9/22/2020 5:14 PM

399

Nog niet. Als de meerderheid van mijn klas zit te snotteren misschien wel.

9/22/2020 5:14 PM

400

Ik ben wel bang dat veel leerkrachten nu door de kinderen zullen worden aangestoken en zelf
ook verkouden worden. Dat betekent dat de leerkracht zich afwezig moet melden en een test
moet ondergaan en dit misschien wel om de paar weken. Dit is belastend voor de leerkrachten.

9/22/2020 5:14 PM

401

Zou het graag willen, maar mag het niet.

9/22/2020 5:14 PM
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402

Ik twijfel

9/22/2020 5:13 PM

403

In mijn klas zijn veel kinderen die af en toe niezen, ik heb de ramen open en deur. Maar
kinderen die zeer veel niezen zouden wel nasr huis moeten. Als lkr zie je vaak ook of kinderen
ziek zijn.

9/22/2020 5:11 PM

404

Ik ben altruïsme omdat ik in een hoge risicogroep zit

9/22/2020 5:11 PM

405

Ik denk niet dat ik om die reden thuis kan blijven. De komende maanden is er altijd wel iemand
met een snotneus in de klas.

9/22/2020 5:10 PM

406

Alleen als het te erg wordt

9/22/2020 5:09 PM

407

Ik ben RT-er. Ik heb wel gevraagd dat leerkrachten geen kinderen naar mij sturen die snot
verkouden zijn.

9/22/2020 5:09 PM

408

Risicogroep

9/22/2020 5:08 PM

409

Weet niet of dat mag.

9/22/2020 5:08 PM

410

Ik blijf er niet voor thuis maar overweeg wel om een mondkapje te gaan dragen.

9/22/2020 5:07 PM

411

Leraren tekort gaat mij aan het hart.

9/22/2020 5:06 PM

412

Veiligheid voor alles. Na test zo spoedig mogelijk weer beginnen

9/22/2020 5:06 PM

413

nu nog niet, maar kijk het wel even aan.

9/22/2020 5:05 PM

414

Ik ben leerkracht!!

9/22/2020 5:05 PM

415

ben niet bang om een snotneus of keelpijn te krijgen, maar wil daardoor niet gedwongen
worden om mij te moeten laten testen

9/22/2020 5:05 PM

416

Ik zou me niet afwezig kunnen/mogen melden

9/22/2020 5:04 PM

417

Wel afstand houden met de leerlingen. Spatscherm gebruiken.

9/22/2020 5:03 PM

418

Omdat ik vind dat alle leerlingen recht hebben op onderwijs. Waar ik wel voor sta is dat er geen
externe volwassen de school in mogen maar daar zie ik een verschuiving in. Dat baart mij veel
meer zorgen.

9/22/2020 5:03 PM

419

Maar voel me wel niet gezien . Triest dat er geen rekening wordt gehouden met de gezondheid
van leerkrachten

9/22/2020 5:03 PM

420

Ik ben bang dat ik mijn baan verlies als ik dat doe

9/22/2020 5:02 PM

421

Zoals het er nu uit ziet niet, maar als er veel besmettingen komen in het onderwijs, dan
misschien wel.

9/22/2020 5:02 PM

422

dat hangt er vanaf, hoe ik de situatie in mijn volle klas met dertig leerlingen inschat. Ik ben 58
jaar en heb een auto-immuunziekte, dus ik voel mij niet veilig in een klas met hoestende
kinderen. schoonmaak is matig, mondkapjes mogen niet, ramen open wordt vast straks erg
koud. Hoe ik dus in de winter op deze situatie ga reageren weet ik nog niet.

9/22/2020 5:02 PM

423

Kan niet. Hebben nu al zeer onderbezetting.

9/22/2020 5:01 PM

424

Zou wel een reden kunnen zijn. Ik ben 60 jaar en ik ben ook meerder keren onder behandeling
geweest van een cardioloog

9/22/2020 5:00 PM

425

Maar ik voel me er niet prettig bij

9/22/2020 5:00 PM

426

Ik blijf niet thuis als ik geen klachten heb maar zal wel netjes de regels volgen. Bij klachten
thuisblijven en laten testen weliswaar met voorrang maar ook daar loopt nu al weer vertraging
heb ik begrepen.

9/22/2020 5:00 PM

427

Indien mogelijk. ja

9/22/2020 4:59 PM

428

Wel kinderen naar huis blijven sturen met verkoudheidsklachten

9/22/2020 4:58 PM

429

Neem wel maatregelen bij teveel zieken in de klas

9/22/2020 4:58 PM

430

Is daar een optie in dan wel. Wie vervang

9/22/2020 4:58 PM
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431

Blijf alleen thuis als ik Corona heb

9/22/2020 4:58 PM

432

De neiging om zelf ook met snotneus naar school te gaan

9/22/2020 4:57 PM

433

De besmettingen lopen snel hoog op. Als je zoals ik in de risicogroep hoort(60+) word je erg
afhankelijk van anderen. Ik hou me aan de coronaregels, maar velen doen dit niet. Wie kan
zeggen hoe ouders van de leerlingen zich houden aan de regels?

9/22/2020 4:56 PM

434

maar twijfel wel erg. Kan het mijn collega's niet aandoen om thuis te blijven, maar val wel
onder de risico groep

9/22/2020 4:56 PM

435

Voel me wel proef konijn.

9/22/2020 4:55 PM

436

Sta wel in dubio, mogelijk dus wel!

9/22/2020 4:55 PM

437

In verband met risico patiënt (kind) thuis, ga ik de school niet in en werk ik buiten met groepjes
kinderen of online en geef ik buiten gymlessen (zolang dat kan).

9/22/2020 4:54 PM

438

Wel in combinatie met andere klachten

9/22/2020 4:54 PM

439

Mag niet. Anders moet je een test

9/22/2020 4:52 PM

440

Maar ik voel me niet veilig. Wanneer de klachten bij de kinderen erger worden ben ik
genoodzaakt om thuis te blijven. Geen invaller, dus de kinderen hebben geen les.

9/22/2020 4:52 PM

441

Ik ben al thuis vanwege andere medische klachten.

9/22/2020 4:52 PM

442

Nee, maar op het moment dat ik me er niet goed bij voel, en de kinderen mogen blijven, dan
meld ik me idd afl

9/22/2020 4:52 PM

443

Alle kinderen in de groep zijn dan de dupe. Ik zou het fijn vinden wanneer het kind op een
simpele manier getest kan worden. B.v. koorts?

9/22/2020 4:50 PM

444

Weet ik niet

9/22/2020 4:50 PM

445

Maar ik wacht wel even af... ik zit in een risico groep en ik wil niet dat er te lichtzinnig over
wordt gedacht

9/22/2020 4:50 PM

446

Je kan daar niet voor thuisblijven, maar ik viind het a 60jarige wel gevaarlijk. Vaak hebben ze
broers en zussen op het vervolgonderwijs. Ze kunnen toch het virus dragen

9/22/2020 4:48 PM

447

Nee blijf daarom niet thuis. Maar als al die kinderen met snotneus naar school mogen, zijn de
meesters en juffen vaak ook verkouden. En zij moeten dan wel thuis blijven. Beetje raar effect
krijg je dan. En aangezien er niet genoeg vervangend personeel is.. moeten de kinderen alsnog
thuis blijven

9/22/2020 4:46 PM

448

Wel méér dan gepland. Ik ben ib en werk deels thuis. Nu waarschijnlijk meer, ook ivm
kwetsbare partner

9/22/2020 4:45 PM

449

Ik zit nu al thuis

9/22/2020 4:43 PM

450

Maar zou wel willen. Voel me niet veilig.

9/22/2020 4:43 PM

451

Ik heb geen angst om corona te krijgen, wel om klachten te krijgen waardoor ik me zou moeten
laten testen. Gevolg dat mijn klas(SBO) misschien thuis zit.

9/22/2020 4:41 PM

452

Twijfel hier nog over

9/22/2020 4:40 PM

453

Normaal ga ik gewoon werken als ik verkouden ben, maar nu kan ik niet het risico lopen om
collega ś aan te steken

9/22/2020 4:40 PM

454

Ik ga wel in overleg met de bedrijfsarts. Ik heb thuis een dubbele risicopatient. Deze maatregel
wordt niet genomen omdat het veilig is, maar omdat er te weinig testcapaciteit is; dus mag de
oudere leerkracht extra risico lopen. Schandalig!

9/22/2020 4:39 PM

455

Verkoudheid hoort er bij

9/22/2020 4:38 PM

456

Ik werk als ambulant begeleider binnen diverse scholen. Ik ben niet hele werkdagen op scholen
aanwezig.

9/22/2020 4:38 PM

457

Op dit moment niet, maar kinderen wel meer op afstand houden die verkouden zijn

9/22/2020 4:37 PM

458

Bij dergelijke klachten bij mijzelf blijf ik wél thuis.

9/22/2020 4:36 PM
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459

Ik vind dit moeilijk. Ik heb een moeder in het verpleegtehuis. Ik heb haar in het voorjaar 4
maanden niet kunnen bezoeken. Ik wil dit niet weer een keer maar ik wil ook niet degene zijn
die Corona in het huis brengt. Lastig

9/22/2020 4:34 PM

460

Ik twijfel, maar sta zeker minder gerust voor de groep!

9/22/2020 4:32 PM

461

Fijn voor kinderen, ze missen ( en hebben al zoveel gemist ) anders echt teveel onderwijs. Het
blijft nig steeds een kleine kans dat kinderen het covid-19 virus doorgeven. Lastig wordt het
wel als de leerkracht verkouden is, maar tegenwoordig ook maar 1 dag afwezig door voorrang
op testen..

9/22/2020 4:32 PM

462

Ik mag vanuit het management niet thuisblijven vanwege deze regel

9/22/2020 4:31 PM

463

Dit kan toch niet, thuis blijven. Ik zorg wel voor goede ventilatie en let op afstand

9/22/2020 4:28 PM

464

Ik werk met kleuters en zit dus al met snotneuzen en niesbuien in mijn klasje.

9/22/2020 4:28 PM

465

Wel afstand houden

9/22/2020 4:25 PM

466

Hangt er vanaf hoe erg de verkoudheidsklachten zijn. Als het alleen een snotneus is ben je
gewoon in staat te werken.

9/22/2020 4:23 PM

467

Ik heb het gevoel dat dat niet geaccepteerd zal worden als ik dat al zou overwegen

9/22/2020 4:23 PM

468

Omdat dat niet kan, anders zou ik het liever wel doen

9/22/2020 4:22 PM

469

De leerlingen zijn niet de schuldigen achter dit beleid, dus ga ik wel gewoon naar school. Ook
al vind ik het risico eigenlijk te groot.

9/22/2020 4:21 PM

470

Zou ik wel willen maar doe het niet uit plichtsbesef

9/22/2020 4:20 PM

471

Ik vind het wel enger worden aangezien ik tot de risicogroep behoor en ik ook nog niks helders
over de ventilatie van de gebouwen heb gehoord

9/22/2020 4:19 PM

472

Momenteel heb ik geen werk, maar door deze maatregelen heb ik geen haast. Mijn gezondheid
staat voor mij op de eerste plaats.

9/22/2020 4:18 PM

473

Overweeg het serieus. Zo ga je niet met onderwijspersoneel om.

9/22/2020 4:17 PM

474

Ik doe het maximale om niet besmet te worden buiten de school. Ik wil niet iedere week omdat
er een leerling snotterig verkouden hoesterig is getest worden, want ik ben uren in contact met
die lln i d klas. Ik wil werken maar. Iemand betaald mij om ziek te worden ...! Niemand kan mij
garanderen dat ik op mijn 56 ste jaar, na 24 jaar werkend op een basisschool niet op school
besmet kan worden. Ik ben een harde werker die mijn best doe iedere dag weer maar wil
risico’s vermijden om maanden op mijn leeftijd ziek te worden. Wij moeten werken om de
maatschappij draaiend te houden, koste wat kost, zodat lln les krijgen, al gaan wij er zelf aan
onderdoor door grotere kansen op besmettingen op school. Ik ben heel boos dat Rutte en de
Jonge zo spelen met mijn gezondheid!

9/22/2020 4:17 PM

475

Ik sta in het vso dus niet van toepassing

9/22/2020 4:17 PM

476

Indien duidelijke klachten zijn zoals keelpijn, snotneus, lichte koorts

9/22/2020 4:16 PM

477

Lijkt me vrij overtrokken reactie. Er is tenslotte al een lerarentekort

9/22/2020 4:15 PM

478

Natuurlijk wel als ik hierdoor weer verkoudheidsklachten krijg

9/22/2020 4:15 PM

479

NVT ben voorlopig afgekeurd

9/22/2020 4:15 PM

480

Zie boven. Ik heb een hekel aan geouwehoer. Jullie moeten nagaan hoe het zit. Op die manier
kom je echt op voor de belangen van de werkenden

9/22/2020 4:14 PM

481

Ik ben verplicht zijn te gaan werken. Ik wil niet in de problemen komen of mijn werk kwijt
raken.

9/22/2020 4:13 PM

482

We hebben niet voldoende vervanging dus thuisblijven als het niet strikt noodzakelijk is, is
geen optie. Maar fijn is het niet!

9/22/2020 4:13 PM

483

De school heeft ons nodig

9/22/2020 4:13 PM

484

Weet ik nog niet

9/22/2020 4:13 PM
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485

Omdat het niet mag. Anders was ik zeker thuis gebleven.

9/22/2020 4:12 PM

486

Om de rust in de groep te bewaren blijf ik aan het werk

9/22/2020 4:12 PM

487

Niet ziek = werken!

9/22/2020 4:11 PM

488

Ik blijf er niet om thuis, maar het levert wél meer stress op.

9/22/2020 4:11 PM

489

Als het niet mogelijk om verkouden kinderen uit mijn klas te weren ga ik als risicogroep
leerkracht niet werken

9/22/2020 4:10 PM

490

Ligt niet in het karakter van de leerkracht

9/22/2020 4:10 PM

491

Voortgang van onderwijs aan onze kinderen en groepsvorming is erg belangrijk. Ik vertrouw
erop dat kinderen mijn niet zullen besmetten.

9/22/2020 4:10 PM

492

Ik ben risicopatient, toch voel ik me verplicht naar school te gaan, terwijl de RIVM site anders
zegt. Moet ik werken, ondanks dat het niet veilig is voor mij?

9/22/2020 4:09 PM

493

Ik heb Corona gehad en heb nog steeds heel veel restklachten. Kinderen blijken het over te
kunnen brengen. Ik ben bang om een tweede keer ziek te worden

9/22/2020 4:08 PM

494

Ik maak me zorgen over de risico's voor leerkrachten in de school

9/22/2020 4:08 PM

495

Ik vind voorzichtigheid op zijn plaats. We worden al aardig blootgesteld omdat we met zoveel
ouders en kinderen te maken hebben op een dag. Ik vind dat we door onze werkgever of de
overheid een beetje extra beschermd mogen worden in deze rare tijden.

9/22/2020 4:07 PM

496

Weet ik nog niet

9/22/2020 4:07 PM

497

Voorangsberoepen of voorrangsdoelgroepe mogen niet bestaan bij de aanpak van welke
aandoening dan ook! Staatswaanzin! Het anti rook beleid is ook niet gericht op kwetsbare of
crucialegroepen en het binnenklimaat kan je ook niet aanpakken door te beginnen bij de oudere
docent! Waarom corona wel? Waanzin!

9/22/2020 4:06 PM

498

Mijn rol is begeleiding individuele begeleiding bieden, dan kan ik dus zelf inschatten of ik met
een leerling die verkouden is wil werken.

9/22/2020 4:06 PM

499

voel me verplicht om te gaan werken

9/22/2020 4:06 PM

500

Nog niet. Maar ik ben nu 22 weken zwanger. Ik vind het allemaal erg spannend. Vanwege
corona ga ik vanaf 28 weken zwangerschap wel thuis werken.

9/22/2020 4:06 PM

501

Ik ben al thuis, de eerste golf heeft onverwerkt leed blootgelegd en ik ben ook risicopatient
maar ik zou in ieder geval niet voor de klas staan.

9/22/2020 4:05 PM

502

Ik voel me niet onveilig door deze nieuwe afspraak.

9/22/2020 4:05 PM

503

Mensen boven de 60 maar zeker vanaf 65 niet meer voor de klas. Risico lijkt mij te groot.

9/22/2020 4:05 PM

504

Nee omdat ik niet voor de klas sta en ik niet direct met de kinderen in aanraking kom.

9/22/2020 4:04 PM

505

Ik blijf ze naar huis sturen

9/22/2020 4:04 PM

506

Is niet officieel geregeld

9/22/2020 4:02 PM

507

Nog niet - als het teveel snotteraars rondlopen - dan wel

9/22/2020 4:01 PM

508

Ik vind het lastig. Ook omdat mihn eigen weerstand niet goed is

9/22/2020 4:01 PM

509

Blijf zelf afstand houden

9/22/2020 4:00 PM

510

Ik kan niet zonder het loon, dus zal wel moeten werken.

9/22/2020 3:59 PM

511

Met dit besluit is het een kwestie van tijd (denk dagen of een week) tot ik thuis zit en getest
moet worden

9/22/2020 3:59 PM

512

Voel ik mij te verantwoordelijk voor

9/22/2020 3:58 PM

513

Kinderen hebben recht op onderwijs. Zij kunnen niets aan de maatregelen van de overheid
doen.

9/22/2020 3:58 PM

514

Twijfel

9/22/2020 3:56 PM
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515

Ik vind het wel spannend, ik ben zelf 60 jaar en val daardoor ook onder de risico groep

9/22/2020 3:56 PM

516

wellicht i.v.m. vaker zelf klachten

9/22/2020 3:54 PM

517

Ik heb het al 2x gehad met milde klachten en juist geen verkoudheid maar vooral hoofdpijn

9/22/2020 3:54 PM

518

In de kleutergroep waarin ik werk zijn de kinderen altijd al met een snotneus gekomen toen de
maatregelen dat toelieten. Ik laat het maar gebeuren maar ben er absoluut niet blij mee.

9/22/2020 3:53 PM

519

Ik twijfel, klopt dit besluit? Ben net op een nieuwe school in het speciaal onderwijs begonnen,
dit maakt het nog lastiger

9/22/2020 3:52 PM

520

I don’t think I will be allowed to stay at home for this reason

9/22/2020 3:52 PM

521

Pas als ik klachten krijg. Niet vanwege deze maatregel.

9/22/2020 3:51 PM

522

Ik zou mijn collega’s teveel belasten

9/22/2020 3:51 PM

523

Ik wacht nog even de komende weken af of ik wel of niet thuisblijf

9/22/2020 3:50 PM

524

Verantwoordelijkheidsgevoel. Blijf wel thuis als er veel kinderen flink verkouden zijn.

9/22/2020 3:49 PM

525

Misschien

9/22/2020 3:49 PM

526

Ik ben hartpatient en dus risicogroep ik houd me echter aan de RIVM regels omdat mijn
schoolbestuur dat ook doet.

9/22/2020 3:45 PM

527

Ik ben van mening dat nog er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze groep
inderdaad een gezondheidsrisico vormt voor besmetting bij deze symptomen. Zolang dat niet
beter onderzocht is vind ik van groter belang de continuïteit van het onderwijs voor deze
kinderen.

9/22/2020 3:42 PM

528

Nee nog niet maar, dat is niet meer ver weg. Ondewijs de speelbal van alles en iedereen.
Vooral de oudere docent

9/22/2020 3:42 PM

529

Zodra het voor mij niet meer veilig voelt als risicopatiënt, kan ik niet anders dan me weer
afmelden!

9/22/2020 3:41 PM

530

EN JA. Werk zelf met kleuters en sinds jaar en dag besmetten zij mij met
snotneuzen/verkoudheden etc. Daar bleef ik de afgelopen jaren niet voor thuis, maar nu zal ik
mij moeten laten testen. Dit heb ik, tegen de huidige regels (kabinetsbeleid) in steeds
uitgesteld maar dat was niet langer verantwoord cq. uit te leggen aan ouders en collega's.
Vandaar maandag thuisgebleven en getest. Dit zal dus veel vaker gaan voorkomen in alle
groepen. Dus, nogmaals, paard achter de wagen spannen.

9/22/2020 3:41 PM

531

Grote twijfel omdat overige leerlingen dan zonder docent zitten dus weer extra belasting van de
collega's.

9/22/2020 3:41 PM

532

Maar vind het wel vervelend met thuis 2 gezinsleden die in risicogroep vallen. Dus ik weet niet
hoe ik erover denk als de situatie mbt Corona ernstiger wordt....

9/22/2020 3:41 PM

533

Kunnen we toch niet voor onze kinderen doen!

9/22/2020 3:40 PM

534

Omdat ik wil dat de kinderen geen onderwijs missen.

9/22/2020 3:40 PM

535

Misschien

9/22/2020 3:40 PM

536

Maar vergroot de kans op ziekte wel Corona of griep... beperk je je sociale contacten privé, ga
je nergens heen en zie je niemand dan zorgt kabinet wel dat het risico verhoogd wordt. Maar
blijkbaar is onderwijspersoneel gewoon collateral damage voor Den Haag!!

9/22/2020 3:39 PM

537

Wel bij keelpijn of verkouden

9/22/2020 3:39 PM

538

Als ik klachten krijg wel

9/22/2020 3:39 PM

539

Geen optie tegenover de andere kids

9/22/2020 3:37 PM

540

Misschien . Ik zit in de risico groep. Ik vind dat het aan de algehele onduidelijkheid toedraagt.
Bij klachten blijf je thuis betekent dat Het veiliger is op school. Dat vind ik belangrijk .

9/22/2020 3:36 PM

541

I tested positive for covid a week ago

9/22/2020 3:35 PM

542

Alleen als ik een snotneus krijg. Dan moet ik namelijk wel thuis blijven.

9/22/2020 3:35 PM
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543

Probeer zoveel mogelijk afstand te houden goed ventileren goedhanden wassen Ik denk er wel
over na thuis te blijven als er veel kinderen verkouden zijn op school

9/22/2020 3:35 PM

544

Weet ik nu nog niet. Is nog niet van toepassing

9/22/2020 3:35 PM

545

Ik overweeg het wel. Kwetsbaar kind thuis. Overweeg ook om kind thuis te houden overigens.

9/22/2020 3:34 PM

546

Wordt gezien als werkweigering

9/22/2020 3:32 PM

547

Ik geef les bij de kleuters en het lijkt me niet haalbaar om thuis te blijven.

9/22/2020 3:32 PM

548

65+, dus min of meer risico factor

9/22/2020 3:31 PM

549

Ik werk als ondersteuner van groep 1 en 2 sowieso al thuis ivm kwetsbare partner

9/22/2020 3:31 PM

550

Ik meld me alleen ziek bij klachten

9/22/2020 3:31 PM

551

Ik maak mij wel steeds meer zorgen

9/22/2020 3:30 PM

552

Al loop ik als zwangere wel een extra risico

9/22/2020 3:30 PM

553

Ik loop zelf niet veel risico hierdoor denk ik. Vertrouw op de berichtgeving dat kinderen niet
veel doorgeven. Wel ben ik extra voorzichtig in de contacten met mijn ouders die in de risico
groep vallen. Hiervoor vind ik het wel een verzwaring.

9/22/2020 3:30 PM

554

Ik ben volwassen, dan is het anders. En ik overleg met mijn meerdere.

9/22/2020 3:29 PM

555

Nee thuisblijven is voor mijn eigen klas, kleuters, geen optie. Maar het geeft wel duidelijk aan
dat de gezondheid van het personeel totaal niet meetelt. Dat voelt helemaal niet goed

9/22/2020 3:29 PM

556

Er zullen wel meer leerkrachten thuisblijven aangezien zij eerder aangestoken worden met
verkoudheidsklachten.

9/22/2020 3:28 PM

557

Er is geen inval dus kan dat niet maken naar mijn kinderen

9/22/2020 3:28 PM

558

Als ik het niet meer verantwoord acht wel

9/22/2020 3:28 PM

559

Als intern begeleider kan ik meer afstand houden en kom ik minder vaak in de groepen.

9/22/2020 3:27 PM

560

Neemt niet weg dat het wel meer risico voor de leerkracht oplevert om verkouden te worden.
Geen probleem als de leerkrachten snel getest worden zodat ze niet onnodig lang thuis zitten.

9/22/2020 3:27 PM

561

Als protest? Zou je eigenlijk moeten doen. Ouders hebben geen idee dat ze nog verder van
huis zijn als de juf of meester verkouden is. Kinderen zijn zo weer op school, maar wij moeten
de hele molen door. Dan is de hele klas thuis.

9/22/2020 3:26 PM

562

Van het bestuur moet ik gewoon voor de klas staan.

9/22/2020 3:26 PM

563

Wil graag stoppenmet RVUmaar gaat pas 1-1-2021 in HELP

9/22/2020 3:26 PM

564

Ik zal wel moeten daar wordt streng naar gekeken

9/22/2020 3:26 PM

565

Leraren als kanaries in de kolenmijn: en toch ga ik naar mijn werk. Thuis blijven maakt de
problemen voor

9/22/2020 3:25 PM

566

Met klachten blijf ik thuis totdat de test uitwijst dat ik negatief ben getest

9/22/2020 3:24 PM

567

Hangt af van situatie.

9/22/2020 3:23 PM

568

Dat vind ik werk weigering. Wel houd ik weer 1,5 m afstand tot alle kinderen

9/22/2020 3:23 PM

569

Je kunt het virus toch niet ontlopen.

9/22/2020 3:23 PM

570

Ben zelf risicogroep, als dit betekent dat ik tussen de snotterende kinderen kom te zitten, zit ik
weer thuis

9/22/2020 3:22 PM

571

Ik vind het niet fijn om het functioneren van mijn school te saboteren.

9/22/2020 3:22 PM

572

raar dat kkn nu wel met snotneus en keelpijn naar school mogen en de leerkrachten met
snotneuzen, vaak gekregen door de lln wel getest moeten worden. ik denk dat we dan een
abonnement moeten krijgen voor de teststraat. mijn mening: pas testen als je koorts en
klachten hebt. zowel bij volwassenen als kinderen . ook de kleuters,.

9/22/2020 3:20 PM
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573

voorlopig niet, maar wel veel angstiger omdat mijn man tot de risicogroep hoort. Maar bij
corona op school blijf ik wel thuis

9/22/2020 3:20 PM

574

Is hierom thuisblijven geen werk weigeren?

9/22/2020 3:20 PM

575

Dit kan ik niet doen, dat zou werkweigering zijn omdat ik thuisblijf terwijl dit door de overheid
wordt geadviseerd. Mijn directie zal ons daar vast geen keuze in geven

9/22/2020 3:19 PM

576

Alleen als mogelijk is ivm opvang

9/22/2020 3:19 PM

577

Dit zou mijn directrice nooit goed vinden. Ik maak mij wel zorgen om mijn gezondheid. Ik ben
zwanger en heb ouders en schoonouders in een risicogroep.

9/22/2020 3:19 PM

578

Deze tweede vraag is wel erg kort door de bocht. Ik vind het besluit zeer ondoordacht omdat
het betekent dat de kans dat een leerkracht klachten krijgt die corona-gerelateerd kúnnen zijn
vele malen groter wordt en er dus meer collega's thuis moeten blijven. Wij hebben nu al een
ernstig tekort aan leerkrachten en dat wordt nu dagelijks groter. Zeker omdat die zogenaamde
snelle behandeling voorlopig nog niet echt lijkt te werken. Maar hoe dan ook (ook met een
snelle test) ben je toch al collega's één of twee dagen kwijt. Het besluit lost dus niets op maar
maakt de kans op lesuitval alleen maar groter. En sarcastisch als ik ben, zie ik het er nog wel
van komen dat de volgende stap is dat men vindt dat personeel zich niet meer ziek hoeven te
melden en gewoon op school moeten komen met een mondkapje. En het liefst natuurlijk buiten
school in een isolement zodat ieder kuchje in ieder geval niet door Corona komt. Ik verwacht
echt van een bond dat zij zich sterk maakt in deze kwestie en het niet zo ver laat komen. In
DH wordt momenteel van alles bedacht achter het bureau zonder de daadwerkelijke
consequenties te (willen) zien. Voor de duidelijkheid: ik behoor tot een risicogroep en ben dus
vóór maatregelen en liever nog strenger dan nu het geval is. Maar dit is een verkeerd besluit,
dat niets en niemand helpt. Of je moet onderwijs als veredelde oppascentrale willen zien die
moet blijven draaien om de Firma NL overeind te houden. Maar dan ben ik wel al te cynisch.
Gr.

9/22/2020 3:17 PM

579

Als de besmettingen toe blijven nemen zeker!

9/22/2020 3:17 PM

580

Ik sta nu niet voor de klas, maar zou er anders zeker over denken om thuis te blijven.

9/22/2020 3:17 PM

581

Ik overweeg wel thuis te blijven aangezien ik 62 ben, ik vind het risico enorm verhoogd.

9/22/2020 3:16 PM

582

met twijfel, i.v.m. operatie partner

9/22/2020 3:15 PM

583

Ik neem wel meer risico, maar ik denk dat vooral meer collega ''s thuis komen te zitten met
verkoudheid omdat ze worden aangestoken door de leerlingen. Hierdoor zullen er meer klassen
zonder leerkrachten komen te zitten.

9/22/2020 3:14 PM

584

Ik ben momenteel thuis omdat ik flink verkouden ben en (ondanks prioriteit) 2 dagen moet
wachten om getest te worden...

9/22/2020 3:13 PM

585

Ik heb zelf iedere dag een snotneus als ik door de kou heb gefietst. Dat is een normale reactie
net zoals traan ogen bij wind.

9/22/2020 3:13 PM

586

Het werk moet gedaan worden, ik maak me wel zorgen

9/22/2020 3:12 PM

587

Dat kan niet.

9/22/2020 3:12 PM

588

wordt beschouwd als werkweigering.

9/22/2020 3:11 PM

589

Dan worden andere kinderen de dupe van dit besluit. Maar ik kan me voorstellen als je direct
contact hebt met mensen in de risicogroep; je wel thuisblijft.

9/22/2020 3:11 PM

590

Dat zal misschien wel moeten als je door deze maatregel vaker verkouden wordt

9/22/2020 3:11 PM

591

Ik vertrouw er op dat deze maatregel weloverwogen is ingetrokken en dat ik geen extra kans
op besmetting loop.

9/22/2020 3:10 PM

592

Mischien

9/22/2020 3:09 PM

593

is niet toegestaan

9/22/2020 3:09 PM

594

Absoluut niet, zie vorige reactie

9/22/2020 3:08 PM

595

Dit is een lastig dilemma. Ik behoor tot de risicogroep en voel me en ben door dit besluit nog
onveiliger in de klas. Weer thuiszitten is niet wat ik wil, maar gezondheid is wel het

9/22/2020 3:08 PM
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belangrijkste.
596

mischien

9/22/2020 3:05 PM

597

Ik kan het me niet veroorloven om thuis te blijven

9/22/2020 3:04 PM

598

ik heb geen reden om om die reden thuis te blijven, daar zal mijn werkgever niet mee akkoord
gaan

9/22/2020 3:02 PM

599

Voorlopig niet, ik denk daar wel over als het aantal besmettingen in de buurt op gaat lopen.

9/22/2020 3:02 PM

600

We hebben al een vervangers te kort, dus als ik thuis blijft moet mijn groep ook thuisblijven.

9/22/2020 3:01 PM

601

Ik vind het een lastige. Zelf wil ik zo mijn mogelijk risico lopen maar ik wil de kinderen ook
zoveel mogelijk onderwijs geven

9/22/2020 3:00 PM

602

Gewoon de hygiëne maatregelen naleven

9/22/2020 3:00 PM

603

Nee, maar gerust ben ik er niet op, omdat ik door astma in een risicogroep zit.

9/22/2020 2:58 PM

604

Gedeeltelijk

9/22/2020 2:58 PM

605

Zit nu al verplicht twee weken thuis , na een spoedopname die heel veel leek op Corona. Na 48
uur werd met 99% zekerheid Corona uitgesloten, maar gezien mijn luchtweginfectie toch in
isolatie thuis. Dit is de tweede week en gezien mijn leefwijze is de kans zeer groot dat ik het
op school heb opgelopen

9/22/2020 2:58 PM

606

Ik werk vanaf eind oktober sowieso niet meer in de klas vanwege corona en zwangerschap,
maar mijn vriend die in groep 8 werkt moet wel blijven werken voor de klas. We hebben hier al
veel gesprekken over gevoerd, het blijft ingewikkeld

9/22/2020 2:57 PM

607

Als er teveel zieke kinderen naar school komen

9/22/2020 2:57 PM

608

Je bent verplicht om te gaan werken.

9/22/2020 2:56 PM

609

Nee, dat is werkweigering. Misschien ga ik wel over tot aanvullende maatregelen. Daar zou wel
over gepraat kunnen worden( scherm/ masker).

9/22/2020 2:54 PM

610

Voel me wel onveilig als risicoklant.

9/22/2020 2:53 PM

611

Ik behoor tot de risicogroep

9/22/2020 2:52 PM

612

Dat ligt er aan, hangt mede af van de actie van de school

9/22/2020 2:52 PM

613

Ik val in de risicogroep.

9/22/2020 2:52 PM

614

Omdat een onderwijs hart altijd anders zegt dan wat je eigenlijk zou moeten doen!

9/22/2020 2:52 PM

615

wel is de kans groter dat leerkrachten verkouden worden... en die moeten dan wel thuisblijven
en testen... :(,

9/22/2020 2:52 PM

616

Ik zal niet snel de handdoek in de ring gooien. Heb een hogr arbeidsethos.

9/22/2020 2:51 PM

617

Nog niet zeker

9/22/2020 2:50 PM

618

Ik heb nu het coronavirus opgelopen....

9/22/2020 2:50 PM

619

Tenzij het de spuitgaten uitloopt

9/22/2020 2:50 PM

620

Ik ben zelf een risico groep

9/22/2020 2:50 PM

621

Misschien.

9/22/2020 2:49 PM

622

Ik twijfel

9/22/2020 2:49 PM

623

Dat zou ik wel willen, want ik woon met iemand samen die tot de risicogroep behoort. Maar
helaas is dat geen optie.

9/22/2020 2:49 PM

624

Twijfel, het geeft niet veel stress vooral voor ons oudere leerkrachten

9/22/2020 2:48 PM

625

Dat kan helaas niet.

9/22/2020 2:48 PM

626

Maar ik voel me er niet prettig bij, te meer omdat ik ouders en partner in de risicogroep heb en
daardoor beperkt word in mijn bewegingsruimte naar hun toe

9/22/2020 2:48 PM
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627

Ik ben al thuis vanwege 28+ weken zwanger

9/22/2020 2:46 PM

628

Door een behandeling behoor ik straks bij de risicogroep.. Dan kan ik echt de school niet meer
in.

9/22/2020 2:45 PM

629

Geen geldige reden

9/22/2020 2:44 PM

630

De kans dat je door een leerling wordt besmet is zeer klein, dus kinderen kunnen gewoon naar
school. Als volwassene moet je thuis blijven.

9/22/2020 2:44 PM

631

Als ik thuis zou blijven moet ik van mijn werkgever met een psycholoog praten.

9/22/2020 2:43 PM

632

Voor mij wel een reden om sneller thuis te blijven dan voorheen.

9/22/2020 2:43 PM

633

Baan is op dit moment belangrijk

9/22/2020 2:43 PM

634

Dan is er geen leerkracht voor mijn groep

9/22/2020 2:42 PM

635

Ik kan afstand houden

9/22/2020 2:42 PM

636

Het is van groot belang dat het onderwijs aan kinderen door kan gaan. Laten we vertrouwen in
de deskundigen die zeggen dat kinderen een minimale rol spelen in de besmettingen!

9/22/2020 2:42 PM

637

Ik vind deze vraag niet relevant op de bovenstaande vraag. Ik kan niet zomaar thuis blijven
van mijn werk? Ik vind dat we voor ieder zijn veiligheid moeten kiezen en verantwoordelijkheid
nemen. Zonder klachten naar school.

9/22/2020 2:41 PM

638

Maar de angst zit er wel in

9/22/2020 2:39 PM

639

Ik word snel verkouden als ik in aanraking kom met kinderen met klachten, dit zou betekenen
dat ik mij telkens zal moeten gaan testen en hier zit ik niet op te wachten

9/22/2020 2:39 PM

640

Mijn jongste zoon behoort tot de risicogroep

9/22/2020 2:39 PM

641

Zwanger en 30 kleuters

9/22/2020 2:39 PM

642

Ik heb leerlingen vanaf 14 jaar

9/22/2020 2:39 PM

643

Ik val niet in een risicogroep, dus durf het wel aan.

9/22/2020 2:38 PM

644

Is niet eerlijk tov collega's/ school. Dingen moeten doorlopen

9/22/2020 2:38 PM

645

Ik ben niet bang voor corona, maar wel dat ik sneller verkouden word als kinderen met
klachten naar school mogen en dan moet ik me laten testen en thuis blijven.

9/22/2020 2:38 PM

646

Misschien. Ik ben zwanger en er wordt geadviseerd met 28 weken niet meer voor de klas te
staan. Eerst twijfelde ik daarover maar nu weet ik bijna zeker dat ik de klas uitga.

9/22/2020 2:37 PM

647

Voel me toch verantwoordelijk voor goed les geven. Maar voel me er absoluut niet prettig bij.

9/22/2020 2:36 PM

648

geen invallers beschikbaar

9/22/2020 2:35 PM

649

Dan hebben mijn collega’s het nog zwaarder

9/22/2020 2:34 PM

650

Nee, Helaas ben ik op het moment al ziek thuis, niet corona-gerelateerd, maar het weerhoudt
me er wel van een bezoekje aan school te brengen, aangezien ik geopereerd moet worden en
dit niet op spel wil zetten door een eventuele besmetting

9/22/2020 2:33 PM

651

Op dit moment heb ik geen lesgevende taken

9/22/2020 2:33 PM

652

Het liefst blijf ik dan wel thuis, maar dit wordt gezien als werk weigering. Je weet niet of de
leerlingen het virus bij zich dragen...

9/22/2020 2:32 PM

653

Zo nodig laat ik mezelf keer op keer testen.

9/22/2020 2:32 PM

654

Dat mag toch niet zomaar?

9/22/2020 2:31 PM

655

Maar ben wel extra alert

9/22/2020 2:31 PM

656

Maar ligt wel aan evt nadelige ontwikkelingen

9/22/2020 2:30 PM

657

De bezetting op onze school is al onvoldoende. Als er 1 leerkracht uitvalt, moeten we klassen
naar huis sturen. Precies het effect wat men niet wilde.

9/22/2020 2:30 PM

59 / 63

Snotneusbesluit
658

Nee, want dat gaat ten koste van de kinderen, maar ik denk dat ik wel eerder ziek thuis kom te
zitten

9/22/2020 2:29 PM

659

Nee ik ben niet van plannen thuis te blijven.

9/22/2020 2:28 PM

660

Behalve als ik verkouden ben.

9/22/2020 2:28 PM

661

Ik werk in groep 1 en 2 en had hier dus al mee te maken. Maar ook daar niet handig, omdat je
daar ook snel bent aangestoken. Vaak ook met milde klachten, maar genoeg om zelf niet te
kunnen werken.

9/22/2020 2:26 PM

662

Niet mogelijk. Bestuur heeft beleid daartoe

9/22/2020 2:25 PM

663

Wel als ik ook deze klachten heb.

9/22/2020 2:25 PM

664

Onvoorstelbare raar besluit. En strookt totaal niet met maatregelen. We kunnen al bijna niet
1,5 meter afstand houden. Maar nu wordt het probleem.met zerzuim nog groter, want als de juf
ook een snotneus krijgt kan ze alsnog thuisblijven !! Daarnaast worden de kids niet getest en
kan er dus zelfs corona tussen zitten. Top voor de risicogroepen die nu wel voir de klas
durfden, omdat verkouden kuds naar huis moesten !!

9/22/2020 2:25 PM

665

Geen invalkrachten

9/22/2020 2:25 PM

666

Mijn partner zit in de risicogroep.

9/22/2020 2:24 PM

667

Ik ben mede door het Corona virus afgelopen schooljaar met vervroegd pensioen gegaan

9/22/2020 2:24 PM

668

Ik blijf thuis als ik klachten heb

9/22/2020 2:22 PM

669

De maatregel lijkt geen rekening te houden met de gevolgen: verkouden kinderen steken elkaar
aan en in veel gevallen ook de leerkracht, met als gevolg dat de leerkracht thuis moet blijven.
Wat een kans geeft dat de leerlingen ook thuis komen te zitten. Want wil een invaller ( als die
er al is) voor een snotterige klas staan? Ik snap de gedachtengang niet zo goed meer.

9/22/2020 2:22 PM

670

Nog niet omdat onze school ouders dringend verzocht heeft snotneuzen toch thuis te houden.

9/22/2020 2:22 PM

671

Ik ga stoppen in het onderwijs door de coronastress. Er wordt onvoldoende rekening gehouden
met de veiligheid van de leerkracht

9/22/2020 2:21 PM

672

Ik weet het niet zo goed....mij is niet duidelijk hoe overdraagbaar kinderen naar volwassenen
zijn...ik zorg voor 2 oude ouders bv dus bind dat een enorm risico....

9/22/2020 2:20 PM

673

Ik werk met kleuters en die hebben heel vaak een snotneus

9/22/2020 2:20 PM

674

Als er echt snotneuzen en proesters komen, dan ga ik met een gezichtsscherm lopen. Worden
het er teveel, dan blijf Ik thuis

9/22/2020 2:20 PM

675

De overdracht van kind op volwassene in minimaal.

9/22/2020 2:20 PM

676

Indien nodig wel, omdat mijn eigen therapie en gezondheid valt en staat met het feit of
verkouden zou worden.

9/22/2020 2:19 PM

677

Misschien, partner zit in risicogroep

9/22/2020 2:19 PM

678

Nog niet, maar als deze regel ingevoerd wordt en het wordt me te erg, dan blijf ik thuis.

9/22/2020 2:19 PM

679

Ik kan de klas niet in de steek laten

9/22/2020 2:19 PM

680

thuisblijven net een te grote stap om mening kenbaar te maken

9/22/2020 2:19 PM

681

Maar dat accepteert mijn bestuur niet. Ze geven aan dat er dan een ontslagprocedure wordt
opgestart. Ik heb dus geen keuze!

9/22/2020 2:19 PM

682

Wel is de kans nu groter dat wij verkouden worden en ons vaker zullen moeten laten testen

9/22/2020 2:19 PM

683

Tenzij ik te vaak getest moet worden, voorrang of snel testen is belangrijk.

9/22/2020 2:19 PM

684

Ik zou het wel willen

9/22/2020 2:18 PM

685

ik ben van mening dat de kwetsbare groepen thuis moeten blijven ipv de sterke jeugd en
jongeren: ze gaan er op deze manier emotioneel aan onderdoor, dus graag alle scholen t/m
universiteiten gewoon weer openstellen.

9/22/2020 2:18 PM
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686

Ik heb er moeite mee dat we wel extra blootgesteld worden aan risico's. Heb thuis een partner
in de risicogroep. We doen zelf alles om gezond te blijven. Verkoudheid wordt heel snel door
gegeven. Als ik verkouden wordt moet ik getest worden en zo snel mogelijk weer aan het werk.
Ik zit niet te wachten op een test.

9/22/2020 2:18 PM

687

Durf ik niet... Ik ga wel weer afstand houden van de kinderen

9/22/2020 2:17 PM

688

Ik heb niet het gevoel dat dit geaccepteerd zou worden door mijn leidinggevende

9/22/2020 2:17 PM

689

Weet het nog niet

9/22/2020 2:17 PM

690

Als er Covid 19 besmetingen op de school zijn wel

9/22/2020 2:16 PM

691

Voel mijn verantwoordelijkheden

9/22/2020 2:15 PM

692

Je vertrouwt er wel op dat ouders hun gezonde verstand gebruiken.

9/22/2020 2:15 PM

693

Ligt eraan hoe erg. Maar we lopen zo wel onnodig risico!

9/22/2020 2:15 PM

694

Ben mantelzorger voor mijn moeder en kan deze risico’s niet nemen

9/22/2020 2:14 PM

695

Mocht ik me ziek voelen, zal ik zeker thuisblijven. Tot die tijd bekijk ik het. Ik geef wel bij de
betreffende leerlingen (groep8) aan, dat ik afstand in dit geval prettig vind.

9/22/2020 2:14 PM

696

Als dat als actie wordt gedaan met de vakbonden wel.

9/22/2020 2:14 PM

697

Omdat ik werk met de groepen 1/2. Oudere leelingen komen bij mij op school nu niet in de
onderbouw. 1 leerling uit de bovenbouw van mijn school heeft momenteel corona

9/22/2020 2:13 PM

698

Docenten mogen mnetcdeze klachten niet zomaar naar school omdat ze elkaar kunnen
besmetten maar jongere kinderen met dez klachten zijn mogelijk drager vsn virussen van
ouderen in hun leefomgeving en dat is dan zgn ongevaarlijk voir docenten Dat kan ik niet
helemasl rijmen maar jonge kinderen

9/22/2020 2:13 PM

699

Ik werk met kleuters, daar gold de regel al.

9/22/2020 2:11 PM

700

Ik ben wel heel erg angstig

9/22/2020 2:11 PM

701

Ik zal niet thuisblijven vanwege de regel, maar kans dat wij vaker ziek zijn doordat we eerder
verkouden worden is wel aanwezig. Dus zullen wij straks als leerkrachten vaker thuis moeten
blijven

9/22/2020 2:09 PM

702

Ben daar niet zo bezorgd over

9/22/2020 2:09 PM

703

Wie doet het dan? Een pensionada van 65+?

9/22/2020 2:08 PM

704

Niet uit principe. Ben wel bang dat ik sneller verkouden ben en dan moet ik wel thuisblijven.

9/22/2020 2:08 PM

705

Daarvoor hebben we te veel hart voor ons werk. Helaas zijn sommige ouders soms te snel
geneigd hun ziek kind naar school te laten gaan en hebben we niks achter de hand om te
vragen er rekening mee te houden dat het beter is dat het even thuis blijft .

9/22/2020 2:07 PM

706

Ik ondersteun scholen vanuit Passend onderwijs als consulent en werk nu met name via
teams omdat ik het risico vind toenemen

9/22/2020 2:06 PM

707

Denk hier nog over na

9/22/2020 2:06 PM

708

Hierover ben ik wel in gesprek op mijn werk.

9/22/2020 2:06 PM

709

Mijn weerstand is slechter en op deze manier loop ik extra risico

9/22/2020 2:05 PM

710

Zodra ik mij niet meer veilig voel om te werken, dan zal ik dit zeker met mijn directie
bespreken.

9/22/2020 2:05 PM

711

Misschien wel, ik ben ook nog zwanger dus ik vind dit slecht

9/22/2020 2:05 PM

712

Ik ben niet betrokken bij het primaire proces in de klas.Maar deze leerlingen mogen niet in mijn
buurt of kantoor komen.

9/22/2020 2:04 PM

713

Thuisblijven, ook al zit ik in een risicogroep, is niet te verkopen. Er is veel druk om door te
blijven werken omdat er zoveel tekort is aan mankracht.

9/22/2020 2:04 PM

714

Maar ben er niet gerust op.

9/22/2020 2:02 PM
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715

veel verkouden kinderen, was verkouden geworden, moest coronatest doen

9/22/2020 2:01 PM

716

Nee niet direct maar ik houd absoluut afstand tot de kinderen van mijn groep 8. Het lijkt me
goed ouders te vragen hun kind toch thuis te houden met klachten dit om zoveel mogelijk
leerkrachten voor de klas te houden.

9/22/2020 2:01 PM

717

Maar... Ik ben wel nog voorzichtiger en ben nog alerter op klachten bij mezelf.

9/22/2020 2:00 PM

718

Ben al langdurig ziek. Heb hoog risico gehalte bij mijzelf en mijn partner.

9/22/2020 2:00 PM

719

Ik ben OOP en zou thuis kunnen werken echter gaat mijn werkgever hier niet mee akkoord

9/22/2020 1:59 PM

720

Dat kan niet ivm vervanging

9/22/2020 1:58 PM

721

Op dit moment heb ik zwangerschapverlof

9/22/2020 1:56 PM

722

Ik behoor tot de risicodoelgroep en kan nu niet op school blijven.

9/22/2020 1:56 PM

723

kan ik wel overwegen ja

9/22/2020 1:55 PM

724

Ik niet, maar ik heb collega’s die vallen in risico groep/ risico leeftijd of iemand thuis hebben
die zwak van gezondheid is....

9/22/2020 1:54 PM

725

Hangt er vanaf. Als ik mij niet meer veilig voel wel.

9/22/2020 1:54 PM

726

alleen als ik verkoudheidsklachten heb uiteraard.

9/22/2020 1:54 PM

727

Weet ik niet; ben wel al 77 jaar!En ik sta nog 2 dagen voor de klas.

9/22/2020 1:54 PM

728

Ik ben blij dat de kinderen minder gaan verzuimen. Dus minder onderwijs missen. Ook al val ik
onder de doelgroep. Ik heb me geen moment kwetsbaar gevoeld.

9/22/2020 1:53 PM

729

Snot komt door het rhino virus. Niet door corona

9/22/2020 1:53 PM

730

Ik werk in de kleutergroep en zit al 2 weken thuis ivm constante besmetting. Dit wens ik mijn
collega's in de andere groepen niet toe.

9/22/2020 1:53 PM

731

Ik blijf niet thuis vanwege deze maatregel, maar wel wanneer ik verkouden ben. Ik ben van
mening dat we de leerkrachten heel erg hard nodig hebben. Dan blijf ik niet thuis vanwege deze
maatregel.

9/22/2020 1:52 PM

732

Alleen als ik zelf klachten heb

9/22/2020 1:52 PM

733

Ik wil een ander niet besmetten. Geen leerlingen, maar ook geen collega's.

9/22/2020 1:52 PM

734

Ik kan niet thuis blijven en mijn groep 1/2 aan zijn lot overlaten.

9/22/2020 1:52 PM

735

Ik ben momenteel verkouden, heel vervelend. Maar na de negatieve test mocht ik weer komen
werken. Ik zie geen reden om thuis te blijven als kinderen verkouden zijn.

9/22/2020 1:50 PM

736

Dat weet ik nog niet.

9/22/2020 1:50 PM

737

Heeft te maken met persoonlijke situatie (risco door zwangerschap)

9/22/2020 1:50 PM

738

Ben momenteel al thuis vanwege zwangerschapsverlof.

9/22/2020 1:49 PM

739

Ik ga ervan uit dat de meeste huidige snotneusjes en keelpijntjes 'gewone' verkoudheidjes zijn,
dus ik maak me geen zorgen om mijn gezondheid. Ik maak me wel zorgen om de leerlingen,
die op deze manier regelmatig dagen thuis moeten blijven omdat de leerkracht weer verkouden
is.

9/22/2020 1:48 PM

740

Omdat ik zelf in de risicogroep val

9/22/2020 1:46 PM

741

Kan niet

9/22/2020 1:46 PM

742

Ik kan niet zomaar thuis blijven van mijn directeur

9/22/2020 1:46 PM

743

Je hebt geen keus dan te werken met al dat gesnotter om je heen.

9/22/2020 1:45 PM

744

Dat kan niet zomaar, de leerlingen kunnen er ook niets aan doen

9/22/2020 1:45 PM

745

Dat kan ik niet maken en zal mijn werkgever ook niet mee akkoord gaan. Het maakt wel dat ik
mij niet erg veilig voel op de werkvloer.

9/22/2020 1:44 PM
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746

Als daartoe aanleiding bestaat door toename besmettingen wel

9/22/2020 1:41 PM

747

Ik kom om in het werk als invallen 😅

9/22/2020 1:40 PM

748

Mijn leerlingen zijn allemaal ouder dan 13.

9/22/2020 1:40 PM

749

Ik heb niet het idee dat dat kan, zonder mijn baan kwijt te raken.

9/22/2020 1:40 PM

750

Niet alleen lopen leerkrachten meer risico op Corona, ook lopen zij meer risico op verkoudheid,
waardoor zij thuis moeten blijven en worden getest. Met alle gevolgen van dien voor de school
(regelen van nog meer invallers, die er toch al niet zijn )

9/22/2020 1:40 PM

751

Ik ben mantelzorger van iemand uit de risicogroep.

9/22/2020 1:40 PM

752

Snotneuzen horen bij kleuters en BS leerlingen. 20, 30 40 jaar geleden bleef er ook juf of
meester thuis bij snotneuzen in de klas. Nieuws is sensatienieuws. Stemmingmakerij. Niet in
meegaan.

9/22/2020 1:39 PM

753

Schoolleiding stuurt hier op aan

9/22/2020 1:37 PM

754

Waakzaamheid, afstand en hygiëne extra aandacht

9/22/2020 1:37 PM

755

Dat durf ik niet.

9/22/2020 1:37 PM

756

Ik ga dan wel weer meer afstand houden van de kinderen.

9/22/2020 1:37 PM

757

Blijf sowieso niet zo snel thuis. Ook niet als ik zelf een beetje snotter.

9/22/2020 1:32 PM

758

Onduidelijk of je hierdoor thuis mag blijven

9/22/2020 1:29 PM

759

Zolang ik zelf geen klachten ervaar blijf ik werken, ik ben wel alerter en neem zelf iets meer
afstand.

9/22/2020 1:29 PM

760

Dat ligt eraan, wanneer er meerdere kinderen ziek zijn, dan blijf ik thuis.

9/22/2020 1:29 PM

761

Dat overweeg ik wel i.v.m. zwangerschap (week 34)

9/22/2020 1:25 PM

762

Als werk geen veiligheid kan bieden betreft mijn gezondheid blijf ik thuis

9/22/2020 1:23 PM

763

Dat is geen optie want dan leg ik de last bij mijn collega's. Invallers zijn ook niet te krijgen
namelijk...

9/22/2020 1:22 PM

764

Lijkt mij niet

9/22/2020 1:21 PM

765

Het is niet alleen vanwege coroba, maar vanwege de maatregel heb je verkoudheidsklachten,
dan blijf je thuis. Als verkouden kinderen wel naar school konen, besmetten zij mij, wel of geen
corona, ik moet thuis blijven tot de klachten over zijn. Dus... wie vervangt mij en mijn collega's
als wij aangestoken worden! Daar zit de crux

9/22/2020 1:11 PM

766

Ik zal mijn doelgroep nooit in de steek laten, maar dat ik nu blijf werken maar hierbij ga ik wel
mijn persoonlijke grens over

9/22/2020 1:09 PM
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