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Betreft: corona-update: over thuisblijfregels en ventilatie

Beste ouder/verzorger,
Het is alweer de vierde week van het schooljaar. Wat vliegt de tijd met alle
leerlingen weer op school en als bonus het prachtige nazomerweer!
Graag delen we in deze brief de laatste ontwikkelingen op coronagebied, over
o.a. de nieuwe thuisblijfregels (met beslisboom) en over ventilatie op school.
Terugblik start schooljaar
De afgelopen vier weken zijn goed verlopen, we hebben een fijne start gehad op
school met de leerlingen en medewerkers. Het vele handen wassen en andere
hygiënemaatregelen zijn ingebed in de dagelijkse routines binnen school.
Volwassen bezoekers worden nog steeds alleen bij uitzondering toegelaten binnen
de scholen. Bij deze bezoekers passen we de gezondheidscheck toe. En we wijzen
u graag nogmaals op de RIVM-basisregels, die voor ons allemaal gelden.
Thuisblijfregels vso-leerlingen en beslisboom
Een vso-leerling met de volgende klachten moet thuis blijven:
• verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
• hoesten;
• verhoging of koorts > 38°C ;
• moeilijk ademen/benauwdheid;
• plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).
Dat is de belangrijkste regel. In een apart document hebben we alle
thuisblijfregels voor vso-leerlingen op een rijtje gezet.
Mocht uw zoon of dochter op school corona-gerelateerde klachten ontwikkelen,
dan moet hij of zij worden opgehaald door een ouder/verzorger.
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Er is ook een beslisboom beschikbaar (zie bijlage), die helpt u om te bepalen of
uw kind wel of niet naar school kan komen. Deze beslisboom is gebaseerd op de
richtlijnen die we als school volgen.
Een belangrijke wijziging met de richtlijnen die we eind mei met u deelden, is dat
uw zoon of dochter niet thuis hoeft te blijven als een huisgenoot
verkoudheidsklachten heeft. Als een huisgenoot koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft uw zoon of dochter wèl thuis. Dat is nog
hetzelfde gebleven.
NB: de beslisboom gaat uit van jongeren in de middelbare schoolleeftijd met een
normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten. Dit is expliciet vermeld.
Voor veel vso-leerlingen is dat helaas niet het geval. Overleg daarom altijd met
de behandelend arts als u vragen of twijfels hebt.
Ventilatie op school
Er is nog veel onduidelijkheid over de verspreiding van het coronavirus door de
lucht. Zorgen voor goede ventilatie in school is voor nu een belangrijk
uitgangspunt. Alle scholen in Nederland hebben daarom de opdracht gekregen
om een check te doen: voldoet de ventilatie op school aan de gestelde eisen uit
o.a. het Bouwbesluit en Arbobesluit? Uit onze check blijkt gelukkig dat al onze
schoolgebouwen voldoen aan de gestelde eisen.
Tot slot
Onderwijspersoneel werkt momenteel onder druk: wat als ik klachten ontwikkel,
is er wel een invaller beschikbaar voor mijn klas? Ook invallers hebben het druk.
We zijn dus blij met de mogelijkheid om ons onderwijspersoneel versneld te laten
testen. Maar dit lost helaas niet alle vervangingsproblemen op.
Ondanks dat we ons uiterste best doen om inval en vervanging te regelen,
bestaat de mogelijkheid dat er klassen thuis moeten blijven omdat we geen
geschikte oplossing kunnen vinden. Dit zal zich dan hopelijk tot een dag
beperken.
Alleen samen komen we de komende periode zo goed mogelijk door. Samen als
team, maar ook zeker samen met u! Zo gaan we ervan uit dat u ons informeert

als er iemand in de thuissituatie getest wordt, of als er sprake is van quarantaine.
Neemt u contact op met de leerkracht als u verdere vragen of ideeën hebt?

Met vriendelijke groet,
Katinka Stieger en Afke Opmeer
Managers Kind & Jeugd

