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Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek en Venen
Nico de Haas
21 september 2020
Nieuwe richtlijnen verkouden kinderen en voorbereiding op thuisonderwijs

Beste ouders en verzorgers,
De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen in Nederland snel gestegen. Helaas merken we dit ook bij Vechtstreek en
Venen want inmiddels zijn enkele leerkrachten, leerlingen en ouders positief getest. Wij wensen hen een voorspoedig herstel toe.
Toename aantal medewerkers dat getest wordt of in quarantaine moet
Uiteraard proberen we met elkaar het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden. Dat betekent onder andere dat
medewerkers die klachten hebben die passen bij COVID-19, thuis moeten blijven en zich moeten laten testen, ook bij milde
klachten. Vanwege de doorlooptijd van de test kunnen de betreffende leerkrachten dan soms enkele dagen niet op school
lesgeven. Daarnaast hebben we te maken met leerkrachten die in quarantaine moeten omdat ze in contact zijn geweest met
iemand die positief getest is.
Onze scholen doen er alles aan om de afwezigheid van leerkrachten zo goed mogelijk op te vangen, maar we merken dat het steeds
lastiger wordt om invallers voor de klas te krijgen. Dit komt door een combinatie van het lerarentekort waar Nederland mee kampt
en het steeds groter wordende aantal leerkrachten dat corona verschijnselen heeft of in quarantaine moet.
Zoals u in de media heeft kunnen vernemen kunnen leerkrachten sinds 21 september voorrang krijgen bij de teststraten van de
GGD. Daarnaast heeft Vechtstreek en Venen vorige week zelf testcapaciteit ingekocht bij een gecertificeerd commercieel
testlaboratorium. Zo proberen we de doorlooptijd van de tests te verkorten waardoor onze leerkrachten die negatief getest worden
snel weer voor de klas kunnen.
Voorbereiding op thuisonderwijs
Ondanks alle inspanningen kan het, gezien het toenemende aantal mensen met klachten, gebeuren dat er op enig moment geen
(inval-) leerkracht meer beschikbaar is voor een klas of zelfs voor een hele school. In die gevallen zal de school (gedeeltelijk)
overschakelen op onderwijs op afstand, zodat we onze leerlingen toch onderwijs kunnen blijven geven. Dit geldt ook voor leerlingen
die langdurig thuis moeten blijven, bijvoorbeeld omdat een huisgenoot corona heeft. Onze scholen zijn zich aan het voorbereiden
om weer online lessen te kunnen gaan geven.
Uiteraard hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen, want we realiseren ons dat we in het geval van thuisonderwijs weer een
groot beroep op u als ouders doen en veel flexibiliteit van u vragen.
Op dit moment onderzoekt Vechtstreek en Venen de mogelijkheid van noodopvang voor leerlingen met ouders die werkzaam zijn in
cruciale beroepen. We zijn hierover in gesprek met een van onze partners in de kinderopvang en we informeren u hier binnenkort
over.
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Aangepast beleid verkouden basisschoolleerlingen
Het kabinet heeft op vrijdag 18 september jl. bekend gemaakt dat de richtlijnen voor kinderen op de basisschool worden aangepast.
Kinderen in de basisschoolleeftijd met klachten zoals verkoudheid, een snotneus, niezen, etc. mogen naar school. Zij hoeven zich
niet te laten testen, maar dit mag wel. Deze aanpassing in het beleid moet ervoor zorgen dat het minder druk wordt in de
teststraten en dat kinderen minder lesdagen missen.
In de volgende gevallen moeten kinderen wél thuis blijven en zich bij klachten eventueel laten testen:
●

●
●

Als het kind ook andere COVID-19 klachten heeft, zoals:
- hoesten
- benauwdheid
- verhoging of koorts
- plotseling verlies van reuk en/of smaak
Als een huisgenoot van het kind positief getest is op COVID-19
Als een huisgenoot van het kind naast milde klachten ook last heeft van koorts en/of benauwdheid

Zie ook:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonder
wijs-en-speciaal-onderwijs
Is uw kind erg ziek? Neem dan contact op met de huisarts. Die kan besluiten uw kind toch te testen. Ook kinderen die klachten
krijgen nadat ze in contact zijn geweest met iemand met corona kunnen getest worden. Houd uw kind thuis totdat de testuitslag
bekend is.
Voor vragen over corona kunt u ook contact opnemen met de GGD. Tel: 030-6305400. Ook op de website van de GGD is veel
informatie te vinden: www.ggdru.nl.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Nico de Haas
voorzitter college van bestuur
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