Haaksbergen, 14 augustus 2020

Betreft: Update Corona- maatregelen bij de start van schooljaar 2020-2021

Geachte ouders/verzorgers,
De start van het nieuwe schooljaar staat alweer voor de deur. Wij hopen van harte dat u samen met uw gezin
een hele fijne en ontspannen vakantie in goede gezondheid heeft gehad. Via deze brief willen we u informeren
over de volgende onderwerpen:
-

Opening van de basisscholen na de zomervakantie
RIVM-richtlijnen
Quarantaine bij thuiskomst
Risicogroepen
Aanwezigheid van ouders, vrijwilligers en (externe) professionals in de school
Ventilatie van de schoolgebouwen
Websites met informatie

Opening van de basisscholen na de zomervakantie
Zoals bekend heeft het kabinet voor de zomervakantie besloten dat zowel de scholen voor het primair
onderwijs als het voortgezet onderwijs weer volledig open kunnen, uiteraard met inachtneming van de
algemene richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat ook na de zomervakantie alle kinderen in het
basisonderwijs alle dagen naar school gaan. Hierbij is het cruciaal dat we de basisregels op het gebied van
hygiëne in acht blijven nemen en dat we voldoende afstand blijven houden.
RIVM-richtlijnen
Zoals voor de hele samenleving, blijven de algemene richtlijnen ook voor scholen van toepassing.
Dat betekent:
•
•
•

•
•
•

Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar
Iedereen wast vaak de handen
Bij corona- gerelateerde klachten blijf je thuis en laat je je testen.
Voor kinderen van groep 1 en 2 geldt dat zij bij uitsluitend een neusverkoudheid gewoon naar school
en naar de BSO mogen gaan.
Leerlingen blijven thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.
Nies in je ellenboog
Schud geen handen

Quarantaine bij thuiskomst
De veertien dagen thuisquarantaine die geldt na een verblijf in een land met rood of oranje reisadvies
vanwege het corona-virus, richt zich op ouders/ verzorgers, onderwijspersoneel en kinderen boven de 12 jaar.
Zij dienen thuis te blijven en kunnen daarom niet op school of op het schoolplein komen. Kinderen van 4 tot en
met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen tenzij zij
gezondheidsklachten hebben.
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Risicogroepen
Als een leerling zelf behoort tot een risicogroep volgens het RIVM of gezinsleden heeft die tot de risicogroep
behoren, dan kan deze leerling worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders/ verzorgers nemen in dat geval
contact op met de directeur van de school. In overleg tussen school en de ouders wordt er bezien welke
mogelijkheden er zijn om het onderwijzen van het kind te continueren.
Bij twijfel over het wel of niet veilig naar school toe kunnen gaan, is het advies aan ouders om contact op te
nemen met de behandelend arts en deze situatie te bespreken met de directeur van de school.
Aanwezigheid van ouders, vrijwilligers en (externe) professionals in de school en op het plein.
Met het strikt toepassen van de RIVM- adviezen is aanwezigheid in de school van ouders/ verzorgers,
vrijwilligers en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden ten allen tijde de 1,5 meter afstand
tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe. Op het schoolplein geldt eveneens de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen.
Ventilatie van de schoolgebouwen
Ook op het gebied van de ventilatie van schoolgebouwen volgen wij het advies van de RIVM. Daaruit blijkt dat
er op dit vlak geen reden is om af te wijken van de reeds geldende eisen (Bouwbesluit/ Arbobesluit etc.).
Daarnaast volgen we het aanvullende advies van de RIVM om een luchtstroom van persoon naar persoon door
het gebruik van (zwenk)ventilatoren of systemen waarbij er recirculatie plaatsvindt binnen een ruimte waar
meerdere personen verblijven, te vermijden. Ook gaan we na of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden
gebruikt, hiervoor oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.
Websites met informatie
Zoals u van ons gewend bent, zullen wij u informeren wanneer er nieuwe relevante informatie beschikbaar is.
Daarnaast kunt u ook informatie vinden op de onderstaande websites van de overheid:
-

www.Rijksoverheid.nl
www.weeraanwezigopschool.nl

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich
wenden tot de directeur van de school van uw kind.
Met vriendelijke groet,

Debby Verhoeve
Voorzitter College van Bestuur Stichting Keender
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