Beste ouders/verzorgers,
We sluiten weer al bijna de tweede schoolweek af en komen zo geleidelijk in het
schoolritme. Een ritme waarbij evenals voor de zomervakantie nog sterk rekening
gehouden moet worden met de richtlijnen van het coronabeleid. Dat zal u zeker niet
verbazen, want ook buiten school hebben we allen te maken met strikte regels op dit
vlak.
Uit het laatste ‘protocol basisonderwijs’ (versie 25 augustus 2020) vat ik daarom ook
hierbij de meest belangrijke punten t.a.v. gezondheid en thuisblijfregels samen. Deze
zullen door de school strikt worden toegepast.
Algemeen:
De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht:
- Het strikt toepassen van triage wanneer individuele ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school binnentreden.
- Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.
- Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
- Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Wegstuurbeleid (hfdst. 4 Protocol):
- Leerlingen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school,
behalve:
- Als de leerling ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft
- Als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19
- Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden C.) en/of last van
benauwdheid heeft.
- Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele
broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis.
-

Als een leerling ziek wordt tijdens schooltijd, wordt hij/zij direct door een
ouder/verzorger opgehaald.
Voor leerlingen in de groepen 3 tm. 8 geldt dat zij thuisblijven:

-

-

Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
Als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19
Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden C. en/of last van
benauwdheid heeft.

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als er na deze 7
dagen ook 24 uur geen klachten meer zijn.

-

-

Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 graden C. en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling
weer naar school.
Samengevat, thuisblijven bij:
Verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.
Hoesten.
Verhoging of koorts boven 38 graden C.
Moeilijk ademen/benauwdheid.
Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).

Leerlingen met klachten kunnen zo mogelijk door de GGD met toestemming van
ouders/verzorgers worden getest.
De volledige versie ‘protocol basisonderwijs’ is via internet te downloaden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens allen een gezond
schooljaar toe.
Vriendelijke groet,
Wim Dieleman.

