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Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek en Venen
Nico de Haas
17 augustus 2020
Start schooljaar 2020-2021

Beste ouders en verzorgers,
De zomervakantie is weer (bijna) ten einde. Op 17 augustus gaan onze scholen in regio Noord weer van start en op 31 augustus
openen de scholen in regio Midden weer hun deuren. Ik hoop dat u een mooie zomer (-vakantie) heeft gehad en wij heten al onze
leerlingen weer van harte welkom in het nieuwe schooljaar!
Gezien de huidige ontwikkelingen, waarbij het virus zich helaas weer verder verspreidt, zal corona ook de komende periode weer
een grote rol spelen op de school van uw kind(eren) en natuurlijk ook in een ieders privé- en werksituatie. In deze brief geef ik u een
korte update ten aanzien van de huidige adviezen en protocollen:
Protocol
Het protocol voor het basisonderwijs is vooralsnog ongewijzigd. Dat betekent dat onze scholen opstarten volgens de protocollen die
voor de zomervakantie zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Op basis van dit protocol zijn de volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies
Wie terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in
quarantaine te gaan. De quarantaine geldt voor ouders/verzorgers, onderwijspersoneel en kinderen boven de 12 jaar. Zij dienen
thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of het schoolplein komen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar
school en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.
Regels bij klachten die passen bij het coronavirus
• Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft
- als het kind contact heeft met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie.
- als een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus.
Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
• Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
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verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak).
- als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten).
●

Voor alle leerlingen (groep 1 t/m groep 8) geldt:

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas
weer naar school en naar de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: lci. rivm.nl/leefregels
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °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 en de opvang.
- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot
die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die persoon, thuisblijven.
- Als een leerling gedurende de schooldag ziek wordt, dient hij/zij direct te worden opgehaald door een ouder of verzorger. Ook
eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan dan ook naar huis.
-Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD.
Ventilatie
In de media is momenteel veel aandacht voor ventilatie op scholen in relatie tot corona.
Wij volgen het advies van het RIVM en van het Ministerie van Onderwijs. Daaruit blijkt dat er op dit moment geen reden is om
wat betreft de ventilatie in gebouwen af te wijken van reeds geldende eisen (Bouwbesluit, Arbobesluit, etc.). Wel gelden enkele
aanvullende adviezen van het RIVM ten aanzien van systemen waarmee recirculatie binnen een ruimte plaatsvindt en ten
aanzien van het regelmatig luchten van de ruimtes in de school. Uiteraard volgen onze scholen ook deze adviezen op.
Richtlijnen RIVM nog steeds van kracht
De algemene richtlijnen van het RIVM blijven van kracht, dat betekent o.a.:
- Volwassen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
- Iedereen wast vaak de handen
- Iedereen werkt (na lestijd) zoveel mogelijk thuis
- Het toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden
- Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen, zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Ik hoop dat ik u hiermee weer voldoende geïnformeerd heb. Laten we hopen, en er samen voor proberen te zorgen, dat de
verspreiding van het coronavirus snel wordt teruggedrongen.
Wij kijken uit naar een prettig, leerzaam en gezond nieuw schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Nico de Haas
voorzitter college van bestuur
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