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alle ouders en verzorgers
maandag 29 november 2021
corona-update

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen vrijdag is er, zoals u weet, een extra persconferentie geweest. Het kabinet heeft
besloten dat scholen openblijven. Wij zijn hier uiteraard blij mee omdat samen met
leeftijdsgenoten naar school gaan cruciaal is voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Wel
zijn er aanvullende en aangescherpte maatregelen nodig om de scholen verantwoord open
te houden. Onderstaand een toelichting wat deze maatregelen voor uw kind en u inhouden.
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•

•
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Bij verkoudheidsklachten blijft een leerling thuis (ook bij milde klachten zoals bij
snottebellen) en laat zich testen bij de GGD. Bij een negatieve testuitslag mag de
leerling weer naar school. Uitzondering hierop (geen GGD test nodig) zijn leerlingen
die middels een doktersverklaring kunnen aantonen dat de (verkoudheids-)klachten
chronisch zijn of leerlingen die korter dan 8 weken geleden hersteld zijn van een
besmetting. Als er geen test wordt afgenomen, dan geldt dat uw kind 24 uur
klachtenvrij moet zijn.
Indien een leerling in quarantaine moet, zal voorzien worden in een werkpakket voor
thuisonderwijs. Voor een leerling die in afwachting is van het testresultaat van de
GGD zal binnen de mogelijkheden van de school gekeken worden wat aangeboden
kan worden. Dit is namelijk o.a. afhankelijk van de beschikbaarheid van leerkrachten
en leermiddelen.
Een dringend advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om een mondkapje te dragen
wanneer zij zich verplaatsen binnen de school. In de klas mag het mondkapje af. Het
betreft een dringend advies dat bedoeld is om de veiligheid van onze kinderen en
medewerkers in de scholen te vergroten en tevens extra lesuitval te beperken, wij
kunnen het dragen van een mondkapje echter niet verplichten.
Een eveneens dringend advies voor leerlingen van groep 6 t/m 8 om twee keer per
week een zelftest te doen. Dit geldt zowel voor leerlingen die immuun of niet immuun
zijn. De verspreiding en het beschikbaar stellen van deze zelftests wordt momenteel
nog nader ingevuld.

De maatregelen gelden vooralsnog voor een periode van drie weken en zijn maandag 29
november ingegaan. De protocollen voor het basisonderwijs worden momenteel verder
geactualiseerd. Zodra deze gereed zijn, zullen we deze met u delen.
Voor Delta-Voorschool gelden de richtlijnen zoals die ook voor kinderopvang van toepassing
zijn. Dit wil zeggen dat niet automatisch de gehele groep sluit indien er 3 kinderen besmet
zijn. Er is geen sprake van thuisonderwijs voor de voorschool. In dat geval wordt het advies
van de GGD opgevolgd.
Wij beseffen dat deze aangescherpte maatregelen weer veel vragen van onze leerlingen,
hun ouders/verzorgers en onze collega’s en zijn er trots op om te zien hoe we desondanks
ons samen in blijven zetten om alle kinderen te blijven voorzien van bevlogen onderwijs,
dank daarvoor!
Met vriendelijke groet,

Salo Timmermans,
SBO de Wissel

