Hoevelaken, 28 november 2021

Betreft: aangescherpte maatregelen n.a.v. persconferentie 26 november jl.

Beste ouders en verzorgers,
Zonder enige twijfel heeft u gehoord dat de Coronamaatregelen op scholen worden aangescherpt. De
reden hiervoor is het toenemend aantal besmettingen op scholen. Ook op onze school hebben we
gemerkt dat het aantal besmettingen toeneemt. Ik stuurde u hierover al twee keer een brief. Ik ben
ouders dankbaar voor het zorgvuldig toepassen van de maatregelen die we daarin benoemden. We
proberen het naar huis sturen van een klas, of zelfs de sluiting van de school, te voorkomen en daarbij is
uw hulp hard nodig.
Op de persconferentie van afgelopen vrijdag hebben we gehoord dat het kabinet heeft besloten dat de
scholen open mogen blijven, maar dat er wel een aantal aanvullende maatregelen nodig is om de scholen
verantwoord open te houden. Deze maatregelen gaan o.a. over een strikter beleid ten aanzien van
kinderen met milde verkoudheidsklachten, het dragen van mondkapjes voor bovenbouwleerlingen in de
gangen, het gebruik van zelftesten en cohortering.
De maatregelen gaan in vanaf maandag 29 november en gelden in ieder geval drie weken. Informatie
over de maatregelen vindt u in deze brief.
We realiseren ons dat het soms om maatregelen gaat waarmee niet iedereen het eens zal zijn. Daarover
krijgen wij regelmatig mails van bezorgde ouders. Respectvol geschreven mails zullen altijd respectvol
beantwoord worden. Ik hoop dat u allen begrijpt dat we de richtlijnen volgen met als doel het
openhouden van de school en het voortgang laten vinden van de lessen aan uw kind. Daarbij vertrouw ik
op uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
Philippe de Kort
Interim directeur- bestuurder

Ouders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen worden door niet meer dan één ouder gebracht en gehaald.
Ouders dragen een mondkapje bij het brengen en halen van hun kinderen.
We vragen u daarbij nogmaals zelf goed te letten op het houden van 1,5 meter afstand van
andere volwassenen. Uiteindelijk bent u hier zelf verantwoordelijk voor.
We vragen u bovendien dringend direct na het afzetten van de kinderen zelf weer te
vertrekken.
De ouders van kinderen van de Hamsters mogen het plein wel betreden (met mondkapje)
Ouders blijven geheel buiten de school. Dit geldt helaas ook voor hulpouders. Dus ook
activiteiten als koken en lezen met de kinderen komen voorlopig te vervallen.
Ook het aansluiten bij verjaardagskringen (meestal in de onderbouw) kan voorlopig niet
plaatsvinden.
De oudergesprekken zullen via Teams gevoerd worden. De leerkracht van uw kind zal dit met
u organiseren.
De adviesgesprekken met groep 8 vinden pas later plaats; we komen er met deze ouders nog
op terug hoe we deze gesprekken gaan vormgeven.
Enkel ouders van kinderen die nieuw starten op school kunnen met hun kind meelopen. Dit
gebeurt dan alleen op de wendag en op de eerste echte schooldag.

Leerlingen
•

•

•
•
•
•
•

Kinderen komen de school binnen via de ingang van hun eigen bouw. Heeft het lokaal een
eigen buitendeur, dan wordt die gebruikt. De Flamingo’s en de Vossen gebruiken de deur van
de middenbouw.
Op school wordt zoveel als mogelijk alleen in de eigen stamgroepen gewerkt. Het mengen van
groepen, het groepsdoorbrekend werken of andere wijzen van werken waarin kinderen uit
verschillende stamgroepen worden samengevoegd of samenwerken, stellen we voorlopig uit.
Alleen bij de TSO wordt gewerkt met groepssamenstelling per bouw.
Kinderen kunnen op de gang werken. Dit gebeurt echter alleen in de directe nabijheid van het
eigen lokaal en vanaf groep 3 op een vaste zitplaats.
Er vinden geen vieringen plaats, anders dan in de eigen stamgroep.
Leerkrachten zien erop toe dat alle kinderen hun handen wassen bij de start van de dag, na de
ochtendpauze, na de middagpauze en na toiletgang.
Leerkrachten houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand
te houden van elkaar en van leerkrachten.

Wat te doen bij klachten
•
•
•
•
•
•

Kinderen blijven thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten.
Nieuw is dat ook de zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ is aangescherpt: ook leerlingen met
milde neusverkoudheid blijven thuis en zich laten testen bij de GGD-teststraat.
In alle gevallen geldt: bij twijfel blijven de kinderen thuis. U kunt uw kind laten testen om te
weten of er sprake is van Corona.
Wordt uw kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24
uur volledig klachtenvrij is.
Als aanvullende maatregel blijven alle kinderen van het gezin thuis, wanneer een gezinslid
getest wordt en zolang de uitslag hiervan nog niet bekend is.
Wanneer leerlingen om deze redenen thuis blijven, krijgen zij les op afstand.

Mondkapjes
•
•

•

Ouders dragen een mondkapje bij het brengen en halen van hun kinderen.
Kinderen van de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) en alle volwassenen (dus ook
personeelsleden) dragen vanaf binnenkomst een mondkapje bij verplaatsing in en rond de
school, behalve in de lokalen. De mondkapjes kunnen afgedaan worden als iemand gaat
zitten.
Mondkapjes worden in de lokalen niet verplicht gedragen. Iedereen is echter vrij om de keuze
te maken dit wel te doen.

Zelftesten
•
•

Personeelsleden wordt geadviseerd om tweemaal in de week preventief te testen. Hierbij
gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.
Ook alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt geadviseerd om thuis, onder begeleiding
van de ouders, tweemaal in de week preventief te testen. Dit aangepaste beleid wordt zo
spoedig mogelijk verder uitgewerkt door het ministerie van OCW in overleg met het
onderwijsveld. Scholen worden naar verwachting in de eerste week van december verder
geïnformeerd over het proces, waarna zij vervolgens ouders/verzorgers verder inlichten.

Mogen basisschoolkinderen met milde verkoudsheidsklachten nog naar school?
•
•

•
•

Nee, dat mag niet meer. Voor alle leerlingen in basisonderwijs geldt dat zij bij klachten thuis
moeten blijven.
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dus ook dat zij bij milde verkoudheidsklachten
thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Ook kinderen met milde neusverkoudheid
zoals een snotneus blijven thuis. Zij mogen niet naar de basisschool of naar de buitenschoolse
kinderopvang voordat zij getest zijn en een negatief resultaat hebben.
Wordt het kind niet getest? Dan mag het kind pas weer naar school als het kind ten minste 24
uur volledig klachtenvrij is.
Het is belangrijk dat kinderen met milde klachten niet meer naar school gaan zonder een
negatieve testuitslag. Om de scholen verantwoord open te laten zijn, roepen we roepen
ouders op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.

