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Onderwerp: extra uitwerking basismaatregelen corona voor basisscholen
Brielle, 24 november 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij naar school kunnen. Omdat het aantal
coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de
basismaatregelen voor scholen. Deze gaan per direct in. Protocollen worden zo snel mogelijk
aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Via deze brief informeren we u graag over de uitwerking
daarvan.
Uitwerking basismaatregelen
• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij op uitnodiging van de school. Alle
volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder ouders plaats.
• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve GGDtestuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat
houdt in dat kinderen met neusverkoudheid naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen
zoals benauwdheid, hoesten en koorts.
• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.
• Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende
maatregelen nemen.
• Oudergesprekken vinden telefonisch en/of online plaats.
Hygiënemaatregelen
Scholen blijven zorg dragen voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel mogelijk
worden nageleefd. In de klas zullen de groepsleerkrachten met de kinderen aandacht blijven
besteden aan de naleving van de basismaatregelen van hygiëne (regelmatig handen wassen en
niezen in je elleboog). Ook volgen wij de richtlijnen op voor het ventileren van ruimtes.
Vragen
De extra uitwerkingen zullen wellicht bij u tot vragen leiden. Via de reguliere telefoonnummers kunt
u daarvoor terecht bij de GGD. Voor vragen over de school, kunt u natuurlijk met ons contact
opnemen via het bekende emailadres: gerrit.bussink@edumarevpr.nl
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega’s
Gerrit Bussink

