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Schuinesloot, 25 september 2020 

Onderwerp: richtlijnen en protocol covid-19 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
U heeft het mogelijk al op het nieuws gezien of in de krant gelezen; het corona-virus zorgt in het 
onderwijs voor puzzels die niet makkelijk op te lossen zijn. Scholen komen ernstig in de problemen, 
doordat er één of meerdere leerkrachten ziek zijn, getest worden en moeten wachten op de uitslag.  
Zoals u heeft gehoord kunnen leerkrachten met voorrang getest worden. Maar ook leerkrachten 
hebben huisgenoten, die ziek kunnen zijn en daarvoor thuis moeten blijven en hierdoor weer langer 
moeten wachten. Het blijft lastig en invallers zijn nog steeds schaars op dit moment. 
 
Binnen onze school hebben we hier uiteraard aandacht voor. We proberen te zoeken naar 
oplossingen om er voor te zorgen, dat het onderwijs voor leerlingen zoveel en zo goed als mogelijk 
door kan gaan. Bij voorkeur op school, door een invaller te regelen of een leerkracht een dag 
extra te laten werken, mits dit natuurlijk mogelijk is voor de desbetreffende leerkracht. Een andere 
mogelijkheid is, onderwijs op afstand door middel van een digitale leeromgeving. Nog een oplossing 
is, het verdelen van kinderen over andere groepen. Helaas leidt dit weer tot verhoogde werkdruk bij 
de leerkrachten van die groep. In een combinatieklas is dit erg moeilijk te organiseren.  
Een tussenoplossing zou kunnen zijn, dat de eventuele besmette juf/meester op afstand les geeft, 
leerlingen werken dan thuis en leerlingen die niet thuis opgevangen kunnen worden, komen op 
school en worden opgevangen door een onderwijsassistent in de klas. Beide groepen krijgen dezelfde 
lesstof van de juf of de meester. Ook kinderen die thuis in quarantaine zitten, kunnen op deze 
manier, op afstand in de klas aanwezig zijn. Allemaal mogelijkheden die aan de orde zijn geweest. 
 
Niet alle bovengenoemde mogelijkheden kunnen direct in werking worden gezet, het een en ander 
vergt veel aanpassingen in de huidige organisatie van het onderwijs, maar u mag erop rekenen, dat 
we er alles aan doen om de lessen op school gewoon door te laten gaan. We werken op school met 
een noodplan, waarbij kinderen thuis hun schoolwerk kunnen maken.  
De realiteit is echter, dat er ook een moment kan komen, dat wij het intern niet kunnen oplossen. 
Dat kan betekenen, dat uw kind niet naar school kan en thuis moet blijven. Het is daarom aan te 
raden, ook thuis na te denken over een noodplan: "Wat als mijn kind niet naar school kan, omdat er 
geen leerkracht is? We zijn ons er zeer van bewust dat dit vaak een hoop geregel voor u als ouder 
betekent. Het brengt in veel gezinnen de nodige praktische problemen met zich mee. We hopen dat 
met deze tijdige en algemene melding ouders alvast preventief maatregelen kunnen treffen. 
 
Eventuele sluiting 
Mocht er toch sprake zijn van een nieuwe sluiting van onze school, dan werken we als volgt: 

• Groep 1/2: de kinderen krijgen werk mee naar huis. Het contact met ouders en kinderen 
verloopt via Google Meet, mail, groepsapp en schoolsite-groepen of schoolapp(gelinkt aan 
de site); 
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• Groep 3/4: de kinderen krijgen werk mee naar huis en/of verwerken met online 
programma’s zoals Snappet en Einstein de lesstof. Het contact verloopt op dezelfde manier 
als in groep 1 en 2; 

• Groep 5/6: zie groep 3 en 4; 

• Groep 7/8: zie groep 3 en 4; 
 
Regels RIVM 
Nogmaals willen we u erop wijzen dat wij de regels van het RIVM strikt naleven, wanneer ouders/ 
verzorgers en andere volwassenen de school bezoeken, ook wanneer dat maar heel kort is.  

• Ouders en verzorgers kunnen de school alleen bezoeken op uitnodiging van de leerkracht of 
directeur;  

• Houd onderling op het plein nog steeds 1,5 meter afstand; 

• Bij de ingangen worden alle bezoekers gewezen op de 'Gezondheidscheck' en vragen we om 
handhygiëne toe te passen. Er liggen presentielijsten, waarop alle bezoekers hun naam en 
telefoonnummer dienen te noteren (te gebruiken voor bron- en contactonderzoek, voor 
privacy, zie ook nieuwsbrief van september).  

Wij willen u vragen om uw medewerking hierin te verlenen. 
 
Richtlijnen voor kinderen op de basisschool 
Tijdens de persconferentie over het coronavirus van vorige week vrijdag, heeft het kabinet 
medegedeeld, dat richtlijnen voor kinderen in de basisschoolleeftijd worden versoepeld. Het besluit 
is, dat kinderen met klachten (verkoudheid, snotneus etc.) niet thuis hoeven te blijven en niet op het 
coronavirus getest hoeven te worden. Vanuit het RIVM worden de volgende richtlijnen geadviseerd. 
 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), 
of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij naar de kinderopvang of naar de 
basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona. Dit geldt niet als het kind een 
nauw contact is van iemand die corona heeft. Wanneer het kind bij iemand woont die koorts 
heeft of benauwd is, dan moet hij of zij thuisblijven; 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 
of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over 
zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem 
dan contact op met de huisarts; 

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis; 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 
huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest; 

• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona 
of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12 
jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor 
iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na 
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). Voor oranje 
of rode gebieden vanwege corona, zie NederlandWereldwijd. 
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Als school hanteren we bovenstaande richtlijnen en gebruiken we de onderstaande beslisboom: 
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-
groep-8/ .  
Wanneer de richtlijnen in de toekomst aangepast worden, dan brengen we u hiervan op de hoogte. 
 
 
Tenslotte roepen wij u op om, ondanks de moeilijke omstandigheden, in gesprek met ons te blijven 
over mogelijkheden en onmogelijkheden die de komende tijd zullen ontstaan bij het geven en 
ontvangen  van onderwijs. Neem hiervoor contact op met Lidy Tuin, de directeur van de school.  
 
Samen zijn we sterk! 
 
Vriendelijke groeten ook namens het team en het bestuur, 
 
Lidy Tuin 
Directeur 
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