info@bartimeu www.bartimeu

Aan ouders en verzorgers van leerlingen
van Bartiméus scholen
Zeist, 13 Maart 2020
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Betreft: Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van COVID-19
tegen te gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor
heel Nederland. Dat adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu aan de Rijksoverheid.
Tot op heden zijn er geen besmettingen bekend van leerlingen en/of medewerkers
op onze scholen. Dat betekent dus ook dat voor nu er geen aanleiding is om andere
maatregelen te nemen dan die door de Rijksoverheid vandaag bekend zijn
gemaakt. Hieruit volgt dan ook dat onze scholen vooralsnog open zijn.
Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen
de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen zijn vanmiddag door
Minister-president Rutte en minister Bruins toegelicht (gebaseerd op advies van
het RIVM). De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.
Wat betekenen deze maatregelen voor onze leerlingen?
• Als een leerling klachten heeft als neusverkoudheid/hoesten, keelpijn of
koorts dan blijft deze thuis om uit te zieken.
• Het ziekmelden van een leerling vindt plaats via het secretariaat volgens de
bekende procedure.
• Als een leerling op school komt met bovengenoemde klachten óf de klachten
gedurende de lesdag ontwikkelt dan neemt de leerkracht contact op met de
ouders/verzorgers met het verzoek om de leerling op te (laten) halen.
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Wat betekent dit voor de lessen?
Op dit moment zijn er voldoende leerkrachten en klassenassistenten om de lessen
gewoon door te laten gaan.
Medewerkers blijven aan het werk conform richtlijn RIVM voor zorg- en
onderwijspersoneel.
Ze blijven thuis:
•
Bij verkoudheid, hoesten of koorts.
•
Bij koorts >38 graden.
Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is voor hen geen reden om thuis te blijven.
Op het moment dat er meerdere leerkrachten ziek zijn, kunnen groepen worden
samengevoegd mits er voldoende ondersteunende begeleiding aanwezig is. Zo
nodig zetten we andere medewerkers in om het onderwijs te continueren.
In het geval dat niet meer mogelijk is, geldt het reguliere beleid. Hierbij maakt de
schoolleider, in overleg met de managers Kind & Jeugd, de afweging of er groepen
thuis moeten blijven. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u telefonisch
geïnformeerd.
Hygiënemaatregelen op school
In de preventieve sfeer zetten we de voorzorgsmaatregelen voort die sinds vorige
week van kracht zijn, aangevuld met de nieuwe landelijke maatregel om geen
handen meer te schudden. De maatregelen zijn:
• Was regelmatig de handen, zeker voor het eten;
• Hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
• Raak de neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.
•

Geef elkaar geen hand en probeer afstand te houden (indien mogelijk).

Melding maken bij de schoolleiding
Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen
we u om hiervan direct melding te maken bij de schoolleiding. Mocht u twijfelen,
neem dan contact op met de huisarts of GGD. Geef het in ieder geval ook aan
school door als uw kind om deze reden absent is.
Als zich een situatie voordoet waarin sprake is van een besmette leerling of
medewerker, dan bepaalt de school samen met de GGD en het schoolbestuur welke

vervolgmaatregelen moeten worden genomen. Daarover wordt u dan uiteraard
geïnformeerd. Ook zullen wij de andere scholen en schoolbesturen dan informeren.
Hoe houden we u geïnformeerd?
Wij houden u via onze website en zo nodig via mail of telefonisch op de hoogte:
www.bartimeus.nl
Vragen en opmerkingen
Meer actuele informatie over het virus vindt u op de bovenvermelde websites van
RIVM en GGD. Met andere vragen kunt u terecht bij de schoolleider.
We hebben in de afgelopen periode gezien dat de voorzorgsmaatregelen op al onze
scholen worden nageleefd door zowel personeel als de leerlingen. Wij zijn blij met
de rust die wordt bewaard in de school om kinderen een veilige leeromgeving te
bieden.
We hopen u hiermee goed te hebben geïnformeerd en gerustgesteld.
Met vriendelijke groet mede namens de schoolleiders,
Afke Opmeer en Katinka Stieger
Management Kind en Jeugd
Bartiméus

