Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen van scholen van Stichting Comprix

Datum
Behandeld door
Telefoonnummer
Onderwerp

24-11-2021
Jan Veenstra,
0561-691777
nieuwe maatregelen door de overheid vanwege corona

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe en ingrijpende maatregelen
nodig zijn om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Voor de ontwikkeling van kinderen
is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal
coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de
basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in.
We snappen dat onderstaande regels (zeker t.a.v. Sinterklaas) bij uw kinderen hard kunnen
aankomen. We verwachten dat u uw kind uitlegt waarom er nieuwe regels zijn. Alles is er op
gericht de scholen open te houden, daar moet zelfs de goede Sint voor wijken.
Protocollen worden zo snel mogelijk aangepast aan de nieuwe richtlijnen.
Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:

▪

Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan en/of op
uitnodiging van de schooldirectie.

▪

Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats. Dat betekent dus
dat Sinterklaas niet op school komt, tenzij een vast personeelslid de rol van
hulpsinterklaas speelt.

▪

Alle volwassenen houden binnen de school en op het schoolplein 1,5 meter afstand van
elkaar.

▪

Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve
testuitslag is ontvangen.
Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat
kinderen met neus-verkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen
zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

▪

Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus,
gaan alle huisgenoten in quarantaine en volgen de instructies van de GGD. Ook als ze
volledig gevaccineerd zijn! Zie ook: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/

▪

Voor personeel in het po en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies
om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze
zelftests gratis aanvragen.
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▪

Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad
aanvullende maatregelen nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de
school of het aanhouden van gespreide pauzes.

▪

Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op
school moeten zijn in het belang van de leerlingen.

▪

Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de basismaatregelen te
volgen:
▪ Regelmatig handen wassen
▪ Binnenruimtes ventileren
▪ Geen handen schudden
Wij hopen u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Edwin de Weers, Jan Veenstra,
Bestuur Stichting Comprix.
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