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Nieuwe fase…

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Afgelopen dinsdag kondigde de overheid een nieuwe fase in de
corona pandemie aan. Voor scholen verandert de insteek daarmee
volledig. Tot de afgelopen week was alles gericht op het
voorkomen van besmettingen. Met de actuele regels is het de
bedoeling dat alles juist zoveel mogelijk doorgaat.
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Nieuwe regels vragen nieuwe afstemming
In een persconferentie worden nieuwe maatregelen altijd in grove lijn geschetst. Scholen
ontvangen daarna van het ministerie voor onderwijs de precieze regels. Het team van De
Koperwiek heeft zich, in samenspraak met de medezeggenschapsraad, gedurende de corona
pandemie altijd aan die regels gehouden. Op de eerste plaats in het belang van de gezondheid
van kinderen, gezinnen en personeel. En daarnaast ook om groepsquarantaines zo veel
mogelijk te voorkomen.
Ook in deze nieuwe fase hanteert het kindcentrum de regels van het ministerie. Maar omdat die
regels nu gebaseerd zijn op een ander uitgangspunt, moesten we de afgelopen dagen
schoolintern en met de GGD even afstemmen hoe een en ander nu precies verder gaat.
Wat betekent deze nieuwe fase?
De nieuwe aanpak is best even een omslag…. We begrijpen heel goed dat ouders en kinderen
blij zijn dat er nu weer veel mag en dat besmettingen niet leiden tot thuis zitten. Maar het is
goed om te weten dat er met deze ontwikkelingen voor scholen mogelijk ook weer nieuwe
uitdagingen komen. Nu de quarantaineregels niet meer gelden, is de kans groot dat het aantal
besmettingen oploopt. Daarmee lopen scholen een verhoogd risico op besmetting van
leerkrachten. En aangezien er nauwelijks vervangers zijn, kunnen er dan weer andere
problemen ontstaan. Belangrijk dus om even zorgvuldig te kijken hoe we de nieuwe regels
moeten interpreteren en wat nu wel en niet verstandig is.
Wat gaat er veranderen?
De nieuwe fase brengt een aantal veranderingen met zich mee:
● Vanaf volgende week ontvangt u geen melding meer over besmettingen in de groep van uw
kind. We vragen aan alle ouders om voortdurend alert te zijn bij gezondheidsklachten van
hun kinderen en daar adequaat naar te handelen:
○ Kinderen met neusverkoudheid of andere coronaklachten blijven altijd thuis en doen
daar een zelftest.
○ Testen ze op een zelftest positief, dan is het de bedoeling dat ze naar de
GGD-teststraat gaan.
○ Met een negatieve zelftest mogen kinderen naar school, maar het dringende advies is
wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
○ Groepen hoeven niet meer in quarantaine, ook niet bij meerdere besmettingen.
● Indien uw kind besmet is met het coronavirus en in quarantaine gaat, geef dit dan bij
ziekmelding s.v.p. duidelijk aan zodat de leerkracht afspraken met u kan maken over
thuiswerk en contact.
● Besmettingen worden niet meer gemeld bij de GGD. De GGD geeft enkel nog adviezen bij
een grote uitbraak van het coronavirus binnen de school.
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Welke regels blijven gelden?
Op alle scholen gelden nog steeds de basismaatregelen (handen wassen, volwassenen
●
houden onderling 1,5 meter afstand en er wordt zoveel als mogelijk gezorgd voor goede
ventilatie).
Ouders komen niet in het schoolgebouw bij het brengen en halen van de kinderen.
●
Er zijn vaste looproutes en gespreide pauzes.
●
De kinderen van unit 6 t/m 8 dragen mondkapjes in de gang, net als het
●
onderwijspersoneel.
De kinderen van unit 6 t/m 8 doen twee keer per week thuis een preventieve zelftest, zo
●
nodig met behulp van ouders of andere verzorgers.

Corona en geen klachten?
Als kinderen besmet zijn met het coronavirus, blijven ze minstens 7 dagen in quarantaine. Dat
geldt ook als ze geen klachten hebben of als eerdere klachten verdwenen zijn. Kinderen mogen
pas uit quarantaine na die 7 dagen als ze tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.
Hoe gaat het met schoolwerk tijdens zo’n quarantaine?
De komende tijd zal blijken hoeveel kinderen (en eventueel leerkrachten) er tijdelijk afwezig
gaan zijn vanwege besmetting. Omdat dit ongetwijfeld per groep en per periode zal verschillen,
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zullen we steeds op maat bepalen welke onderwijsaanpak (thuisopdrachten, afstandsonderwijs)
voor die afwezige kinderen het meest passend en mogelijk is.
Tot slot
Het is fijn dat er door de nieuwe maatregelen meer ruimte en lucht komt. Maar de nieuwe regels
zijn ook best een beetje spannend. Ze doen een groot beroep op ieders verantwoordelijkheid.
We vertrouwen er op dat we, met betrekking tot het navolgen van de regels rondom kinderen,
op u mogen rekenen en dat we zo, samen, alle klassen en leerkrachten de komende tijd
‘binnenboord’ kunnen houden.
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd en alvast zeer bedankt voor uw
medewerking!
Met vriendelijke groet,
team kindcentrum De Koperwiek.
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