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Ouders en/of Verzorgers
van leerlingen van Stichting De Waarden

Zevenbergen, 20 augustus 2020
Onze ref.: 2020-330/LH/vp
Betreft: Start nieuwe schooljaar & update coronavirus

Geachte ouders en/of verzorgers,

Onze scholen gaan vanaf volgende week weer open. Ik hoop dat u en uw kind(eren) een goede vakantie
hebben gehad en er helemaal klaar voor is/zijn om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Gelukkig kunnen
de scholen in het basis,- en speciaal onderwijs, net als voor de zomervakantie, volledig open. Toch merken we
dat in de samenleving en dus ook op onze scholen nog steeds veel vragen en zorgen leven rondom het
coronavirus. We blijven alle ontwikkelingen op de voet volgen en onderhouden natuurlijk ook nauwe contacten
met de nodige instanties. In deze berichtgeving leest u over een aantal zaken die op dit moment spelen en van
belang zijn.
Protocollen
Scholen voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs starten het schooljaar volgens de protocollen die voor
de vakantie zijn opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM. In deze protocollen zijn de richtlijnen
opgenomen waarover we u voor de zomervakantie geïnformeerd hebben. Op al onze scholen handhaven we
deze richtlijnen, afspraken en regels. Graag delen we u deze nogmaals mede:
Regels op hoofdlijnen
De volgende regels zijn van toepassing:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
Tussen leerlingen en leerkrachten hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
De verkeersstromen blijven goed gescheiden en de scholen hanteren looproutes.
Er wordt voldoende geventileerd in de binnenruimtes van de scholen, zodat de lucht vaak genoeg
wordt ververst.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht. Het is van strikt belang dat deze worden
nageleefd. Hierbij moet gedacht worden aan een goede melding en monitoring van besmettingen vanuit onze
scholen, het strikt toepassen van triage (leefregels) wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de
school binnentreden en daarnaast het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen (zoals het
schoonmaken van toiletten, leermiddelen, speelgoed, computers, etc.).
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Thuisblijfregels
Alle scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Dit betekent:
•

•

•

Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
o Als het kind ook koorts heeft.
o Kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
o Er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus, dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen.
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
o Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak).
o Het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
o 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 de opvang als hij/zij na deze 7 dagen
ook 24 uur geen klachten meer heeft.
o Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
o Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar
school en de opvang.
o 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.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school
contact op met de GGD. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
o Iedereen met één of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten testen.
o Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
o Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.
o Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs.

Wegstuurbeleid
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd bij de ‘Thuisblijfregels’, gaat de
leerling naar huis, dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts. Als de
leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers/zussen hierover geïnformeerd
en gaan zij ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. Zonder uitzondering moet een leerling
met klachten naar huis. Daarnaast is specifiek de maatregel van kracht dat als een leerling ziek wordt, wordt
de leerling direct door de ouder/verzorger op school opgehaald.
Leefregels (triage) voor ouders/verzorgers en externen binnen de scholen
Voor alle ouders en/of verzorgers en andere externen geldt dat zij welkom zijn binnen onze scholen, indien dit
bezoek noodzakelijk is. Om onze scholen te mogen betreden dienen de leefregels strikt opgevolgd en
nageleefd te worden. Dit betekent dat voorafgaand aan het bezoek van één van onze scholen er een aantal
controlevragen gesteld worden en bij elk bezoek aan de school dient u te voldoen aan de richtlijnen zoals
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opgenomen in onze gezondheidsverklaring. Deze gezondheidsverklaring voldoet aan de eisen van de Wet op
de Privacy. De gezondheidsverklaring ontvangt u ter informatie bij deze brief en hangt vanaf komende
maandag op zichtbare plekken op onze scholen.
Leefregels (triage) voor ouders/verzorgers van groep 1 & 2 leerlingen
Voor ouders/verzorgers waarvan hun kind(eren) in groep 1 en/of 2 zitten geldt ook het strikt naleven van de
leefregels indien u als ouder/verzorger het schoolgebouw/de klas betreedt om uw kind(eren) weg te brengen.
Dit betekent dat bij elk bezoek in de school de gezondheidsverklaring wordt gecheckt en u bij betreden van
onze school uw naam en telefoonnummer, de datum, tijd en plaats van het bezoek dient achter te laten.
Ventilatie
In de media heeft u wellicht veel gehoord over de ventilatie van scholen (en andere gebouwen). Het ministerie
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OCW) heeft vorige week een bericht naar alle scholen gestuurd
met onder andere aandacht voor de ventilatie van schoolgebouwen. Voor het voorkomen van de verspreiding
van Covid-19 (het coronavirus) moet volgens het RIVM de ventilatie van ruimten voldoen aan het niveau van
het Bouwbesluit. Uiteraard heeft dit onderwerp onze volledige aandacht. Inmiddels heeft minister Arie Slob
(Onderwijs) een Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen (LCVS) opgericht. Het LCVS heeft als doel de
stand van zaken rondom ventilatie op scholen in kaart te brengen, scholen te ondersteunen en expertise te
bundelen. Ook de Raad voor Primair Onderwijs neemt zitting in het coördinatieteam.
Thuisquarantaine bij terugkomst van vakantie
Voor ouders en/of verzorgers en kinderen die terugkeren van vakantie uit een land of een gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens uw vakantie is veranderd naar oranje of
rood. Ouders en/of verzorgers mogen hun kind(eren) tijdens de 10 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of
brengen naar school. Via deze link kunt u de landen en gebieden terugvinden welke oranje of rood zijn:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirus-veelgestelde-vragenreizen-naar-het-buitenland. Mocht dit op uw kind(eren) van toepassing zijn neem dan snel contact op met uw
schooldirecteur om de mogelijkheden voor thuisonderwijs te bespreken.
Tot slot
Heeft u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen? Kijk dan op de website van de overheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvangen-onderwijs/voortgezet-onderwijs. Als u op dit moment een dringende boodschap voor ons heeft neemt u dan
contact op met uw schooldirecteur. Wij wensen u en uw kind(eren) een goed en leerrijk schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf
bestuurder
CC: MR’en van alle scholen

