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Nieuwsbrief in Coronatijd
De persconferentie van vrijdag 26 november jl. was voor ons aanleiding om de
werkgroep Corona bijeen te roepen om te bespreken wat de stand van zaken op
de scholen is en of we de maatregelen op de scholen moeten aanpassen.
De besmettingscijfers blijven onverminderd hoog en dat heeft niet alleen gevolgen in de ziekenhuizen, maar ook op onze scholen merken we dat zeer. Ondanks
dat was er goed nieuws voor onze leerlingen en scholen, want de scholen blijven
open. Wij van OPONOA zijn daar heel blij om.
De werkgroep heeft n.a.v. een aantal vraagstukken vanuit de scholen geprobeerd
wat licht te scheppen in de duisternis. Hoewel het een ingewikkelde tijd is hopen
we u hier wat meer duidelijkheid te geven omtrent genomen besluiten en
maatregelen.

MONDKAPJES
Hoewel we het niet kunnen verplichten is er voor leerlingen vanaf groep 6 een
dringend advies om mondkapjes te dragen als ze zich in school bewegen. In de
klassen hoeft dit niet. Voor de volwassenen is het mondkapje verplicht bij verplaatsingen in de school. Onze teams zullen het goede voorbeeld geven door
mondkapjes te dragen in de schoolgangen.
Ouders/verzorgers wordt verzocht om zoveel mogelijk zelf de mondkapjes aan
hun kind(eren) te verstrekken.

ZELFTESTEN
Al het onderwijspersoneel en alle leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 krijgen het
dringende advies om zichzelf tweemaal per week preventief te testen. Ook als je
immuun bent wordt dit de regel. De zelftesten worden door de rijksoverheid geleverd aan de basisscholen. Scholen zullen zelf contact leggen met de ouders en
verzorgers over de distributie van deze testen. Er is nog geen zicht op wanneer
deze leveringen plaatsvinden.

LOOPROUTES, GESPREIDE PAUZES EN COHORTEN
Vanuit de overheid wordt geadviseerd om looproutes, cohorten en gespreide
pauzes weer in te stellen. We laten het aan de individuele scholen om hier
invulling aan te geven.

‘SNOTTEBELLEN’-RICHTLIJN
Deze richtlijn is aangescherpt: ook kinderen met een milde neusverkoudheid, zoals
een snotneus, moeten thuisblijven. Zij krijgen het advies zich te laten testen bij de
GGD-teststraat. Pas als er een negatieve testuitslag is kan het kind weer naar school.

SINTERKLAAS EN KERST
Deze vieringen kunnen dit jaar corona-proof doorgang vinden, maar zonder
ouders/verzorgers in de school.
Voor de kerstvieringen spreken we af dat deze in principe tijdens normale
schooluren worden gevierd.

INVAL OP SCHOOL
Onze leerkrachten komen ook in de situatie dat ze in quarantaine moeten, of
omdat ze zelf corona hebben, of omdat ze thuis een positieve besmetting
hebben. Het komt voor dat de leerkracht niet in staat is om onderwijs op
afstand te geven. Tot nu toe is het onze scholen over het algemeen heel goed
gelukt om voor deze groepen inval te organiseren. Helaas is onze invalpool
nagenoeg leeg, maar dan zijn de eigen teamleden op een school bereid om
voor elkaar in te vallen en een extra beentje voor te zetten. Dankzij deze zeer
gewaardeerde bereidwilligheid kunnen we heel veel groepen alsnog opvangen.
Als er teveel besmettingen onder leerlingen zijn in een bepaalde groep, dan
blijft er geen andere keus dan deze groep thuis in quarantaine te laten. Dit
gebeurt altijd in overleg met de GGD.

PRIMAIR PROCES
Alles wordt in het werk gezet om het primaire onderwijsproces doorgang te
laten vinden. Iedereen die bijdraagt aan het lesgeven op school is dan ook
fysiek welkom. Overige externe medewerkers en mensen van buitenaf worden
niet toegelaten op de scholen. Vergaderingen, gesprekken en ander overleg
zullen digitaal plaatsvinden.

VENTILATIE
Op de scholen is er aandacht voor voldoende ventilatie. Er zijn CO-2 meters
aanwezig om de luchtkwaliteit te meten. Als het nodig is wordt er extra
gelucht.

TOT SLOT
We merken dat er op sommige scholen veel discussie is over maatregelen en
dat er vele meningen zijn. Wij willen hier benadrukken dat wij met iedereen in
gesprek willen blijven en ieders mening respecteren. We hopen dat deze
gesprekken in een positieve sfeer kunnen verlopen en dat er ook vanuit de
ouders en verzorgers respect en waardering is voor de moeilijke taak waar de
scholen op dit moment voor staan. Samen kunnen we zorgen voor goed en
veilig onderwijs aan onze leerlingen.
We wensen iedereen veel wijsheid en sterkte in deze tijd. Blijf gezond!

