Boxmeer, 28-11-2021
Beste ouders / verzorgers,
We hebben afgelopen vrijdag met spanning naar de persconferentie gekeken. Naast een aantal vervelende
maatregelen was er ook goed nieuws: de scholen blijven open! Nu maar hopen dat de aanvullende maatregelen
helpen.
De nieuwe coronaregels zijn niet prettig en zeker niet eenvoudig uit te voeren. Ze zijn bedoeld om
besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Ondanks dit alles kan
het de komende periode voorkomen dat groepen tijdelijk niet naar school kunnen komen omdat de GGD dat
adviseert. Ook kan de school tijdelijk sluiten of een groep naar huis sturen als het onderwijs niet
georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld omdat meerdere leraren in quarantaine moeten en/of er geen
vervanging beschikbaar is. Als het enigszins mogelijk is geven we in die gevallen onderwijs op afstand. U wordt
hierover dan zo snel mogelijk geïnformeerd.
In dit bericht zetten we de geldende en nieuwe afspraken op een rijtje. Uiteraard bespreken we onderstaande
regels ook met de kinderen. Dat doen we maandag en daarna houden we er ons aan.
Maatregelen m.i.v. 29 november 2021
➢ Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD.
➢ Het zogeheten ‘snottebellenbeleid’ wordt aangescherpt: ook leerlingen met een milde neusverkoudheid
(zoals een snotneus) blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-teststraat.
➢ In en buiten het schoolgebouw worden de contacten tussen de klassen zoveel mogelijk vermeden:
- Als het kan komen de leerlingen zelf naar school;
- Alle groepen gebruiken een eigen ingang (groep 1/2 en 3/4 ingang op schoolplein, groep 4/5 ingang
zijkant van de school, groep 6/7 en 8 hoofdingang);
- Leerlingen van groep 6/7 en 8 wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen als zij zich
door de school bewegen. Voor medewerkers is een mondkapje buiten de klas verplicht. Als leerlingen
op een vaste plek zitten in het lokaal of op de gang, mag het mondkapje af;
- De leerlingen nemen in principe een mondkapje vanaf thuis mee. Op school zijn ook mondkapjes
aanwezig;
- Vooralsnog hanteren we geen verschillende begintijden of gescheiden pauzetijden;

- Medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar, leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te
houden van elkaar en medewerkers.
➢ Ouders en verzorgers komen niet in de school, tenzij dit noodzakelijk is (hiervoor maken zij een
afspraak).
➢ Externen die als cruciaal voor het onderwijs worden beschouwd zijn op afspraak en met mondkapje
welkom in de school (bijvoorbeeld om een leerling te begeleiden).
➢ Wij vragen aan de ouders om ook op het schoolterrein 1,5 meter afstand van elkaar aan te houden.
➢ We passen de basisregels rondom extra hygiëne toe (zie bijlage).
Zelftesten
➢ Het advies voor zelftesten wordt aangescherpt. Voor leerlingen van groep 6/7 en 8 en alle
medewerkers geldt: twee keer per week preventief thuis een zelftest doen (dus ook zonder dat er
klachten zijn).
➢ Als de testuitslag positief is, gaat de leerling of medewerker (en de rest van het gezin) in quarantaine
en laat zich testen bij de GGD.
➢ Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker naar school. Dit dringende testadvies geldt voor
iedereen, dus ook voor wie gevaccineerd is.
➢ Scholen ontvangen gratis zelftesten voor hun leerlingen en personeel. Hoe dit precies gaat, en wanneer
de scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van OCW zo spoedig mogelijk uit. Scholen
ontvangen naar verwachting volgende week meer informatie, waarmee zij ouders kunnen informeren.
➢ De verantwoordelijkheid van zelftesten ligt bij de ouders, de school voert geen zelftesten uit bij
leerlingen zonder de toestemming van de ouders.
➢ Tot het moment dat de testen beschikbaar zijn, vragen wij ouders om zelf te zorgen voor zelftesten.
Deze maatregelen worden mogelijk nog aangevuld met nieuwe informatie. Deze en eventuele volgende
informatiebrieven kunt u ook nalezen op de website onder het tabblad DE SCHOOL onder downloads.

Met vriendelijke groet,
Cindy Langens
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