Nieuwsbrief omtrent heropening scholen 8 februari ’21
Het kabinet heeft 2 februari aangekondigd dat de kinderopvang en het
basisonderwijs open mag vanaf 8 februari. Afgelopen dagen zijn de
richtlijnen en het protocol ‘basisonderwijs’ hiervoor opgesteld.
Dit hebben we toegepast op onze schoolsituatie en (waar mogelijk)
keuzes gemaakt in de organisatie. Personeel en medezeggenschapsraad
hebben meegedacht over de opzet.

Doelstellingen en uitgangspunten:
Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle
mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus in het
algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan. Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende
doelstellingen ten grondslag:
•
•
•
•

De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.
De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.
Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel
onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.
Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe
bereiken we het bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar?

In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening:
•
•
•

De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.
De school is open, tenzij…
 Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
 De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel noodopvang aan
kinderen met ouders in cruciale beroepen en worden deze kinderen naschools opgevangen door de
BSO.
•

•

Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun
situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het
onderwijs zo goed mogelijk te continueren. Een school meldt een schoolsluiting bij de
Onderwijsinspectie via het meldpunt.
Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten.

Op school vindt alleen onderwijs en onderwijsondersteuning door eigen personeel plaats.

1. Algemene richtlijnen en maatregelen
Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

•

Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en
andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders
thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts
(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft

•

Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school
mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een
leerling naar school.

•

Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.

•

Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Er zal wel
worden geprobeerd zo veel mogelijk deze afstand wel te bewaren tussen volwassenen en
leerlingen. De indeling in de groep wordt hierop aangepast.

•

Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden

•

Hygiënemaatregelen. Deze blijven gelijk:
 Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20
seconden: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang.
 Gebruik van papieren handdoekjes.
 Hoesten/niezen in de elleboog.
 Niet aan je gezicht zitten.
 Oppervlakten reinigen met water en zeep

•

De maatregelen rondom ventilatie blijven gelijk.

•

Mondneusmaskers voor leerlingen van groep 7 en 8:
Leerlingen mogen dit gebruiken wanneer zij zich bewegen door de gang, indien zij dit zelf
wensen. School zal dit niet voorschrijven.

2. Reisbewegingen
Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden en verschillende
ingangen.
Broertjes en zusjes kunnen tegelijk komen, gaan zoveel mogelijk ook tegelijk weer naar buiten.
Ingangen:
Kleuteringang zijdeur:

groep A en B

Ingang kleuterplein:

groep 3 en 4

Handvaardigheidslokaal:

groep 5 en 6

Hoofdingang:

groep 7 en 8

Aanvangstijden:
groep

Binnenkomst

Uit ma/di/do

Woensdag uit

Vrijdag uit

A&B

8.15

14.15

12.15

11.45

3&4

8.30

14.30

12.30

12.00

5&7

8.15

14.15

12.15

14.15

6&8

8.30

14.30

12.30

14.30

Kinderen komen zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis. Met name in de hogere groepen,
vanaf groep 5 wordt dit geadviseerd.
Kinderen die niet zelfstandig kunnen reizen, worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.
Ouders die wachten op het plein, op de stoep houden ten allen tijde minimaal 1,5 meter afstand van
elkaar
Ouders mogen het kleuterplein op (fietsen) om de opbergschuur richting de koe, uw kind wordt daar
opgevangen door een personeelslid. U verlaat het plein door het blauwe hekje ‘naar de geitjes’. Op
deze wijze ontstaat een één richting route en hoeft u elkaar niet te passeren. Houdt u daar alstublieft
rekening mee!
Bij het ophalen mag u wederom het plein opkomen volgens de één richting route: houd voldoende
afstand van elkaar bij het wachten!
Ouders die bij de hoofdingang wachten mogen niet op het plein/inrit staan en moeten ook te allen
tijde minimaal 1,5 m afstand van elkaar houden.
Ouders wordt geadviseerd ook buiten een mondneus masker te dragen bij het halen en brengen.

3. Algemene praktische zaken
Gymnastiek
Basisscholen mogen weer gebruik maken van de sporthal en kleedkamers. Vanaf maandag a.s. wordt
er weer gegymd. De kleutergroepen starten een week later hiermee.
Er is voldoende tijd ingepland tussen de lessen, zodat groepen ook in de sporthal en de kleedkamers
gescheiden blijven.

Huisbezoeken en afspraken
Er worden geen huisbezoeken gepland door de kleuterleerkrachten. Wenmomenten van de bijna 4
jarigen worden wel ingepland. Afspraken en gesprekken vinden online plaats.

Ziekte en afwezigheid personeel
Indien de groepsleerkracht ziek is wordt deze indien mogelijk vervangen.

Externen in de school
Ouders, verzorgers, vakleerkrachten en vrijwilligers zijn de komende tijd niet binnen in het
schoolgebouw welkom.
Indien er op afspraak een gast wordt toegelaten, hanteren wij de gezondheidscheck. Stagiaires
worden wel toegelaten.
Chromebooks
Chromebooks die geleend zijn van school, moeten maandag a.s. (opgeladen!) weer worden
ingeleverd op school bij de groepsleerkracht. Na de check zal het formulier ondertekend worden ter
bevestiging en meegegeven naar huis.

4. Het gescheiden houden van de klassen
Cohorten binnen de volledige schoolorganisatie kunnen we niet realiseren. Wel hebben we
maatregelen om de contacten tussen de verschillende groepen leerlingen te beperken.
Dit zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Vaste klassen indeling in groepjes en 2 tallen (bovenbouw)
Contacten tussen groepen beperken, de kleutergroepen blijven in het eigen lokaal
Materialen en plekken aan een groep koppelen (vaste toiletindeling, gebruik chromebooks)
Pauzes met eigen klas, het grote plein is opgedeeld in 2 speelplekken
Geen gebruik van de koelkasten
Geen gebruik van de gezamenlijke werkplekken in de hal en gang
Leerkracht blijft de gehele dag bij de eigen groep

5. Thuisquarantaine naar aanleiding van een besmetting op school
Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- en 2-contacten
zoals verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die
hieronder vallen, ongeacht de leeftijd.
Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de hele klas in thuisquarantaine gaat.
Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste contact met
een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn
de GGD-instructies leidend.
Stappenplan bij besmetting waarop thuisquarantaine volgt door klasgenoten:
1. Ouder neemt contact op met school:
Onder schooltijden telefonisch contact: 0545 471279
Na schooltijd per mail dmv het mailadres: directie@mennoterbraakschool.nl

2. School informeert de ouders van de groep door middel van mailing. Houdt u hiertoe uw mail
in de gaten, bij voorkeur ’s ochtends rond 8.00 uur en op meerdere momenten per dag.
3. Noodopvang kan NIET worden geboden in deze situatie
4. Afstandsonderwijs wordt vorm gegeven. Hoe en in welke frequentie is afhankelijk van de
groep/leeftijd van de kinderen.

6. Gezondheid
Wanneer een leerling ziek wordt/klachten ontwikkelt, wordt hij/zij direct door de ouder/verzorger
opgehaald.
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.
Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:
•
•
•

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
als ze af en toe hoesten,
met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:
•
•
•
•

•

het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan
incidenteel) hoest.
als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook
koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon
een negatieve testuitslag heeft;
het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft
thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze
periode mag het kind daarna weer naar school.

Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
•
•
•

de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van
hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis
totdat de uitslag bekend is.

Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
•

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in
isolatie blijven 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. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis

•

•

•

Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts
boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine
(behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te
blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de
leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaaren-dagelijks-leven/in-thuisquarantainedoor-corona
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de
huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de
testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10
dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine
kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. Voor meer
informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de
bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer
informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
•
•

•

•

Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de
instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie
voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen.
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts).
Indien een leerling in thuisquarantaine zit ivm een besmetting binnen het gezin en deze
leerling is zelf niet ziek, wordt gekeken naar de mogelijkheden van afstandsonderwijs. Dit
gebeurt in overleg tussen ouders en de groepsleerkracht.

