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Geachte ouders en/of verzorgers,
In de eerste vier weken van het nieuwe schooljaar hebben we in diverse groepen te maken gehad
met Corona. Ook zijn er een aantal leerkrachten positief getest (geweest). Met behulp van invallers,
deeltijders en online onderwijs heeft het onderwijs doorgang kunnen vinden, maar optimaal is het
niet. Op het moment van schrijven is alleen groep 5b nog thuis. Zij krijgen tot en met woensdag 29
september online-onderwijs.
Gisteren kwam er een schrijven van het Team Coronabestrijding GGD Gelderland-Midden met uitleg
van het versoepelde coronabeleid voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en het primair
onderwijs. Uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk fysiek onderwijs volgen of naar de opvang
kunnen. Er is geen automatisch quarantaineadvies meer. Dit betekent dat bij één besmetting niet de
hele groep automatisch een quarantaineadvies krijgt. Vanaf nu mogen andere kinderen weer
gewoon naar de school of de opvang. Wel geldt voor deze kinderen het advies om de komende 10
dagen goed op de gezondheid te blijven letten.
Kinderen krijgen wel een quarantaineadvies als:
• het kind huisgenoot is van een besmet persoon
• het kind in de privésfeer een nauw contact is geweest van een besmet persoon
• er meerdere coronabesmettingen in de groep zijn (dit in overleg met GGD)
Als een leerkracht in quarantaine moet of zelf Corona heeft en hij of zij kan qua gezondheid onlineonderwijs geven, dan gaan we over op online. Dit met het oog op de doorgaande lijn van de lesstof
en het geringe aantal beschikbare invallers. In de afgelopen weken hebben we best wel gepuzzeld
over de bezetting in de groepen en dat legt ook een druk op deeltijders. Zodra de leerkracht weer uit
quarantaine mag begint ook weer het fysieke onderwijs. Gaat er een groep in quarantaine dan
verzorgen we in de groepen 3 t/m 8 online-onderwijs.
Kinderen krijgen vanaf nu geen testadvies meer na één besmetting in de klas. Alleen bij (milde)
coronaklachten blijven kinderen thuis en laten ze zich testen bij de GGD. Let op: laat de test altijd
door de GGD uitvoeren. Een zelftest thuis is niet voldoende.
In deze situaties krijgt een kind wél een testadvies:
• naast verkoudheidsklachten heeft het kind ook koorts, benauwdheid en/of hoestbuien
• het kind is in contact geweest met een besmet persoon en heeft coronaklachten
• er is sprake van een uitbraak (meerdere coronabesmettingen) in de groep
Na contact met een besmet persoon kan een kind ook zonder klachten worden getest.
Zo werkt het snottebellenbeleid
Heeft het kind geen contact gehad met een besmet persoon? Dan mag het bij milde coronaklachten
naar de school of de opvang komen. Dat geldt in deze situaties:
• bij (milde) verkoudheidsklachten, zoals een loopneus, neusverkouden, niezen of keelpijn
• bij incidenteel hoesten
• als het kind bekend is met chronische luchtwegklachten, zoals astma of hooikoorts
• als het kind opnieuw klachten krijgt binnen 8 weken na (bewezen) corona
Hartelijke groeten,
Henk Drost, basisschool De Bron Lunteren

