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Betreft: coronamaatregelen leerlingen en ouders/verzorgers 27 november 2021
Nu er gisteravond weer een persconferentie was, veranderen er in onze school enkele zaken.
Het belangrijkste bericht is dat de scholen open blijven. Wel zijn er een paar veranderingen en
brengen we nog eens de maatregelen onder de aandacht.

Twee belangrijke veranderingen: afstand houden en mondkapjes verplicht
Afstand houden
Er moet meer afstand gehouden worden binnen de school.
Hoewel leerlingen geen anderhalve meter afstand hoeven te houden tot elkaar en tot medewerkers,
vragen we jullie wel dit zoveel mogelijk te doen en rekening met elkaar te houden.
We spreiden zoveel mogelijk de pauzes en we brengen weer looproutes aan, om afstand te kunnen
houden. We proberen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk contact is tussen verschillende klassen
in de gangen. Het aanbrengen van looproutes kost even tijd, maar dat wordt vanaf maandagmorgen
in gang gezet.
Mondkapjes weer verplicht
Leerlingen en medewerkers die door de school lopen, dragen een mondkapje. In de klas mag het
mondkapje af. Dus als je loopt: mondkapje op!
Als je als leerling door een beperking of ziekte geen mondkapje kunt dragen, bespreek dit dan met de
mentor/coach.
Vergeet dus niet je mondkapje mee te nemen naar school! Op maandag 29 november zullen we
leerlingen die geen mondkapje bij zich hebben nog een mondkapje van school geven bij de ingang.
Vanaf dinsdag zal iedereen hier zelf om moeten denken en kan het dus gebeuren dat je weer naar
huis moet om een mondkapje te halen.

Wat blijft belangrijk en blijven we doen
Handen wassen of desinfecteren
Iedereen desinfecteert zijn handen bij binnenkomst binnen de school, ook als je van locatie naar
locatie gaat of vanuit een pauze weer naar binnen gaat.
Daarnaast was of desinfecteer je regelmatig jouw handen als je op school bent.
Ventileren
Alle ruimtes en lokalen worden geventileerd. Het kan dus kouder worden in de klas, dus zorg dat je
een warme trui bij je hebt.
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Klachten en quarantaine
Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis, totdat een negatieve testuitslag van de GGD is
ontvangen. Iedereen gaat in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is
getest.
Heb je of krijg je klachten op school, dan ga je naar huis! Dit geldt zowel voor leerlingen als
medewerkers.
Zelftesten is heel belangrijk
We geven het dringende advies aan iedereen, dus leerlingen en medewerkers, om twee keer per
week preventief een zelftest te gebruiken. Ook als je gevaccineerd bent.
Zelftesten zijn ruim beschikbaar binnen de school! Vraag de conciërge, de onderwijsassistent of
eventueel de docent waar je de testen kunt ophalen.
Zelftesten is een door het kabinet extra benadrukte lijn. We kunnen het niet verplichten, maar doen
een appel op ouders/verzorgers en leerlingen hier maximaal aan mee te werken. Dit moeten we echt
met ons allen doen!
Zo min mogelijk externen in de school
Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan. In dat geval is anderhalve
meter afstand houden tot onze medewerkers en het dragen van een mondkapje verplicht.

Wat kan er nog veranderen
Oplopende besmettingen binnen de school
Door (extreem) oplopende besmettingen binnen een locatie kan het noodzakelijk zijn de betreffende
locatie te sluiten. Dit gebeurt altijd in en na overleg met de GGD. In dat geval vindt het onderwijs
online plaats en worden de medezeggenschapsraad en de inspectie hierover geïnformeerd.
Mogelijke sluiting van scholen
Als de huidige maatregelen niet werken, kan een volgende stap algehele schoolsluiting zijn. Dat is
voor de gezondheid en ontwikkeling van leerlingen niet gewenst en daarom kiest het kabinet zo laat
mogelijk voor deze optie.
Wij merken wel dat onder ons personeel en ook in het land onder medewerkers er verschillende
gevoelens en geluiden zijn over schoolsluiting. De zorgen zijn groot.
Het zou kunnen dat toch besloten gaat worden dat, voorafgaand en/of aansluitend aan de
kerstvakantie, online gewerkt zal moeten worden. Als school gaan we ons hier in ieder geval goed op
voorbereiden. Mocht dit inderdaad aan de orde zijn, dan kunnen we direct overschakelen naar online
lessen.

Samen
Wij vragen jullie, leerlingen en ouders/verzorgers, om samen met ons corona buiten de deur te
houden zodat onze school open kan blijven.
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