Aanvullende maatregelen covid protocol basisonderwijs d.d. 1-12-2021
In de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag hebben we al op verschillende punten aangegeven hoe de
richtlijnen op De Voshaar worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de persconferentie en het nieuwe
protocol voor basisonderwijs zijn daar nu aanvullingen op.
Aan scholen is eerder al dringend geadviseerd om de basisregels na te leven en activiteiten op school
te beperken tot het primaire proces van lesgeven.
De volgende aanvullende maatregelen zijn van kracht.
Mondneusmaskers groep 6,7 en 8
Er geldt een dringend advies voor het gebruik van mondkapjes voor leerlingen vanaf groep 6. Op een
vaste zit- of staplek hoeft geen mondneusmasker op, alleen bij verplaatsingen. Zowel op de gang op
school, als in het Kultuurhus.
Zelftesten groep 6,7 en 8
Al het onderwijspersoneel en de leerlingen in groep 6,7 en 8 krijgen het dringende advies om
tweemaal in de week preventief te testen. Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen
die als immuun worden beschouwd. Scholen zullen testen ontvangen om deze uit te delen. Zodra we
deze ontvangen hebben, zullen we elke vrijdag 2 testen aan de kinderen meegeven. Zelftesten
worden thuis afgenomen. We adviseren om hiervoor vaste momenten in de week te nemen,
bijvoorbeeld de zondagavond en de woensdagavond.
Cohorten
We hebben ervoor gekozen om het primaire proces (onderwijs, lesgeven) voorrang te geven. Dit
betekent dat we de cohortering niet volledig gaan toepassen. Het blijft de komende drie weken zo
georganiseerd, dat de leerlingen bij bepaalde vakken meedoen in een andere groepssamenstelling.
Een voorbeeld hiervan is de gymnastiek.
Individuele begeleiding buiten de groep kan doorgaan.
Vakleerkrachten en stagiaires blijven welkom.
Vieringen zullen we niet met de hele school binnen organiseren. Hierbij zullen we de groepen
gescheiden houden.
In en om de school
We hanteren geen verschillende in- en uitgangen. Wanneer de bel gaat, verzamelen de kinderen bij
de eigen groepsleerkracht en we gaan om de beurt naar binnen. Op deze wijze vermijden we de
drukte in de gang. De verzamelbakken voor eten en drinken worden in de klas klaargezet, hier
kunnen de kinderen hun drinken en eten in doen.
Thuisblijfbeleid
Kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten blijven nu ook thuis. Er is een nieuwe
beslisboom gemaakt. Deze wordt in de bijlage meegezonden.
Algemene richtlijnen van de rivm: bij klachten passend bij covid: blijf thuis en laat je testen.

Na een negatieve test mag je weer naar school, ook met (milde) klachten, tenzij het kind in contact is
geweest met een besmet persoon. Verergeren de klachten en komt er bv. koorts bij, dan is het
advies wederom te laten testen.
We willen u vragen altijd gezond verstand te gebruiken. Heeft een kind klachten waarbij hij of zij
anderen kan besmetten (snipverkouden of hoesten bv.) dan is het verstandig dat het kind pas weer
komt als de klachten verminderen. Anders steekt een kind een ander aan met een gewone
verkoudheid en moeten deze kinderen vervolgens thuisblijven.
Bij een vastgestelde besmetting van een kind:
Informeer school, contactpersoon Marjan Wolterink
-

overdag door te bellen naar school tel. 26 13 14
’s avonds en in het weekend via bel haar privé nummer: tel. 477048

School neemt contact op met het scholenteam van de GGD en volgt de aanwijzingen die gegeven
worden.
Fysiek onderwijs en afstandsonderwijs
De richtlijn is: er wordt fysiek onderwijs aangeboden, tenzij een kind of een groep kinderen op last
van de GGD richtlijnen thuis is.
Is een kind ziek, dan blijft natuurlijk van belang, dat het kind eerst goed uitziekt.
Is een kind thuis en kan het wel schoolwerk doen, dan wordt er een alternatief aangeboden.
Scholen mogen hier zelf invulling aan geven: schoolwerk om thuis te maken en waar mogelijk
onderwijs op afstand.
Hoe dit uitgevoerd wordt is afhankelijk van diverse factoren: welke online mogelijkheden zijn er,
welke mogelijkheden zijn er voor deze leeftijd en dit schoolwerk.
Dit kan dus wisselend zijn, per groep en per leerkracht. Een uniform beleid is hier tot nu toe nog niet
op te maken. De groepsleerkracht neemt contact op met de ouders over de invulling ervan.
Vieringen
We zullen binnen de richtlijnen de Sinterklaas viering, de kerstviering en het afscheid van juf Tiny wel
door laten gaan.
Voor het afscheid van Tiny geldt hierbij in het bijzonder:
Onder schooltijd zullen we met de kinderen, per groep, een afscheidsbijeenkomst houden.
Vanaf 14.00 uur is er de gelegenheid voor ouders om Tiny te groeten, in een ‘walk through’.
We reserveren hiervoor twee tijdsblokken voor de ouders, tussen 14.00-14.15 en tussen 14.15-14.30
uur. Wilt u via mail aangeven of u komt, dan geven wij een tijdsblok aan. Er zal (helaas) geen koffie
worden geschonken, om grote groepsvorming te voorkomen. We hopen hiermee op uw begrip.
Denkt u aan het ‘afscheidsblad’ en de (vrijwillige) geldbijdrage voor het gezamenlijke cadeau?

