Beste ouders,
In deze brief vinden jullie de maatregelen die wij op school hebben om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. Let vooral op de quarantaine-regels als u met vakantie bent
geweest en op het advies om een test aan te vragen bij klachten.

Algemene veiligheidsvoorschriften:
➢ Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
➢ Tussen alle volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard. Ook op
het schoolplein!
➢ Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van leerkrachten en ander
onderwijspersoneel.
➢ Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de buitenschoolse opvang.
➢ Er zijn looproutes op school voor bijvoorbeeld het halen en brengen van leerlingen
➢ Wij ventileren de schoolgebouwen maximaal met buitenlucht. We houden de
voorschriften en inzichten op het gebied van ventilatie nauwlettend in de gaten.
➢ Gym is binnen en buiten weer toegestaan en zal dus op het rooster staan. Mogelijk
kiest de school van uw kind nog zo veel mogelijk voor buitengym.
➢ Kampen en schoolreisjes kunnen doorgaan als tijdens zo’n kamp of reisje alle
voorschriften in acht kunnen worden genomen die momenteel gelden in verband met
corona. De school vraagt bij twijfel advies op maat bij het crisisteam van het
schoolbestuur Surplus.
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Hygiëne-voorschriften:
De leerkracht ziet erop toe dat kinderen regelmatig handen wassen en dit grondig
doen. Bijvoorbeeld na het buiten spelen, na het gebruik van de WC en vóór het eten.
De school wordt extra goed schoongemaakt. Met veel aandacht voor
contactoppervlakken, leer- en speelmaterialen.
Kinderen kunnen alleen verpakt trakteren op school.
We schudden geen handen, niezen in de elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
voor het snuiten van je neus.

Niet naar school.
Uw kind kan niet naar school als het één of meerdere van de volgende klachten
heeft:
➢ verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
(licht) hoesten,
➢ plotsteling verlies van reuk en/of smaak, benauwdheid,
➢ verhoging óf koorts boven de 38 graden.
Uw kind kan ook niet naar school als een huisgenoot bovenstaande klachten heeft.
Pas als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling
weer naar school. Wij raden u echter aan bij klachten een test aan te vragen (zie
volgende paragraaf).
Testen op corona:

➢ Heeft uw kind of iemand in het gezin één of meerdere van bovenstaande klachten,
dan is het belangrijk dat u een Covid-19 test aanvraagt via 0800-1202.
➢ Blijf thuis tot u de uitslag van de test heeft.
➢ Is de test positief, dan volgt thuisisolatie voor alle huisgenoten. U krijgt hierover dan
uitgebreid advies van de GGD. De duur van de thuisisolatie hangt af van een aantal
factoren. U hoort van de GGD wat geldt in uw geval. Meer informatie vindt u op
https://lci.rivm.nl/leefregels .
➢ Is de uitslag negatief dan mag uw kind weer naar school.
Uitzondering: neusverkoudheid jonge kinderen:
Kinderen van 4 tot en met 6 jaar die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten,
mogen bij neusverkoudheid ZONDER KOORTS wel naar school, behalve als zij een
contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie of een volwassen
gezinslid hebben met klachten passend bij een corona-infectie.
Voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar die in groep 3 zitten, geldt deze versoepeling
niet.
Uitzondering: chronische luchtwegklachten:
Heeft uw kind chronische luchtwegklachten, overleg dan met de school en de
huisarts. Als de klachten herkenbaar onveranderd passen bij de bestaande
aandoening, dan kan uw kind wel naar school.
Risicogroepen:
Leerlingen die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot een risicogroep
behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ga hierover in overleg met
de school en de behandelend arts.
Quarantaine-regels na vakantie in oranje en rode landen:
Ouders, leerkrachten en onderwijspersoneel mogen 14 dagen na terugkomst van
een vakantie in een oranje of rood land niet op school of op het schoolplein komen.
Voor het halen en brengen van uw kind(eren) dient u iemand anders in te schakelen.
U kunt de status van uw vakantieland checken op
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/
De quarantaine regels vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje
-of-rood- reisadvies
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de
kinderopvang. Kinderen tot 4 jaar blijven thuis.

Mogelijk onvoldoende leerkrachten:
Ook onze leerkrachten kunnen niet op school werken als zij of huisgenoten tot een
risicogroep behoren, klachten hebben, positief zijn getest of in quarantaine moeten
na thuiskomst uit een risicogebied. Op sommige scholen is er daardoor niet altijd

voor elke groep een leerkracht. Uw kind kan dan slechts drie of vier dagen fysiek
naar school en krijgt voor de overige één of twee dagen opdrachten voor thuis of
digitaal thuisonderwijs. Het rooster ontvangt u in dat geval van de school.
Ouders de school in of niet?
Ouders mogen op uitnodiging de school in, bijvoorbeeld voor het voeren van een
oudergesprek. Daarbij past de school triage toe. Dit betekent dat de school u
specifieke vragen stelt om uit te sluiten of u symptomen van het corona-virus heeft.
Deze triage geldt ook voor vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals. De
school houdt bij welke volwassenen in het gebouw zijn geweest in het geval de GGD
bij een uitbraak een bron- en contactonderzoek moet starten. Volwassenen houden
te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften
toe. Er zijn looproutes in het gebouw om het houden van 1,5 meter afstand te kunnen
garanderen.
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