Borger, 13 augustus 2020
Betreft: Info rond Coronamaatregelen scholen vanaf 17 augustus a.s.

Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 17 augustus a.s. gaan in Noord-Nederland de scholen weer open. De schoolleiders en
leerkrachten van uw school zijn alweer vol energie aan de slag gegaan met de voorbereidingen van
dit schooljaar. Voordat de scholen open gaan voor leerlingen, willen we u informeren over de stand
van zaken. Ook dit schooljaar moeten we opnieuw rekening houden met de maatregelen ter
voorkoming van het Corona virus. Veel richtlijnen die tot de zomervakantie van kracht waren zijn ook
nu nog van kracht, maar er zijn ook gewijzigde en nieuwe toegevoegd. Aan de hand van de
regelgeving, richtlijnen en afspraken rond corona van het Ministerie van OC&W, RIVM en het
Nederlands Jeugdinstituut informeren wij u over de richtlijnen die wij op alle scholen van het OPO
Borger-Odoorn naleven.
Aandachtspunten vooraf:
•

•

Groen licht voor volledige heropening van scholen na de zomervakantie betekent dat er in
het nieuwe schooljaar volledig fysiek onderwijs wordt gegeven, echter wel verbonden aan
regels.
De besluiten van het kabinet en het RIVM zijn hierbij leidend.

Verzuim en leerplicht:
•

Uitgangspunt van OC&W en de Inspectie van het Onderwijs is dat alle (leerplichtige) kinderen
vanaf 17 augustus weer fysiek onderwijs op school volgen. Dat betekent dat de school
verplicht is bij ongeoorloofd verzuim dit bij de leerplichtambtenaar te melden. De
leerplichtambtenaar werkt volgens de methodische aanpak schoolverzuim. Dit betekent dat
er bij ongeoorloofd verzuim een onderzoek ingesteld wordt en aan de hand daarvan bepaalt
wordt welke route wordt gevolgd. Dat geldt ook voor:
- Kinderen met een kwetsbare gezondheid;
- Kinderen met familieleden met een kwetsbare gezondheid;
- Ouders of leerlingen met corona-angst.

Vakantie doorgebracht in een land met code oranje of rood:
•

Voor ouders die de afgelopen weken met hun kinderen de vakantie in een land met code
oranje of rood hebben doorgebracht, adviseert de overheid bij thuiskomst 14 dagen in
quarantaine te gaan. Dit advies geldt ook voor leerkrachten. Kinderen t/m 12 jaar die
terugkomen uit een vakantieland met code oranje of rood hoeven niet in quarantaine en

•

komen gewoon naar school. De ouders/verzorgers mogen dan niet bij het schoolplein of in
de school komen.
Ouders zijn verplicht het te melden aan de schoolleider als ze korter dan 14 dagen voor
aanvang van de eerste schooldag in een land zijn geweest met code oranje of rood.

Verdere maatregelen:
•
•

•

•

Net als voor de zomervakantie het geval was, komen ouders niet op het schoolplein of in de
school.
Oudergesprekken mogen (in bepaalde situaties) op school plaatsvinden als de school triage
afneemt (vooraf!) en 1,5 meter afstand toepast. De schoolleider zal over het vaststellen van
deze situaties beslissen in overleg met het bestuur. Bij voorkeur vinden gesprekken zoveel
mogelijk in de buitenlucht plaats. De school registreert elk bezoek.
Op scholen waar kinderen met een bus naar de gymzaal worden vervoerd, hoeft bij het
vervoer onderling geen anderhalve meter afstand tussen kinderen en tussen kinderen en
chauffeur aangehouden te worden. Wel gebruiken de leerkrachten tijdens het busvervoer
een mondkapje.
Er worden weer gymlessen gegeven, daarvoor hanteren de combi-coaches en de
leerkrachten de geadviseerde werkwijze voor het bewegingsonderwijs van het KVLO
(Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding). Ook de gemeente heeft maatregelen
genomen t.a.v. hygiëne in de sporthal en zalen waar de lessen worden hervat.

Verkoudheidsklachten, wat dan?
Onderwijspersoneel en leerlingen blijven thuis als zij last hebben van één of meerdere van de
volgende klachten:
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid (neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn)
Hoesten
Verhoging en/of koorts (38 graden of meer)
Moeilijk ademen/benauwdheid
Tijdelijk minder ruiken en proeven

Kinderen van 0-6 jaar met een neusverkoudheid, maar zonder koorts mogen naar groep 1 en 2 van
de basisschool. Behalve als zij in het bron- en contactonderzoek zitten van iemand die positief op
corona is getest of thuis iemand hebben met koorts of benauwdheid. Ook als de klachten van het
kind passen bij al bestaande aandoeningen als hooikoorts of astma, mag het kind naar school.
Wij adviseren ouders en leerkrachten om bij vermoedens van besmetting (ook bij kinderen) z.s.m.
een testafspraak bij de GGD te maken, zodat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid is over een ev.
besmetting en er waar nodig maatregelen door de scholen kunnen worden genomen.

Samenvattend:
De volgende regels zijn van toepassing:
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school.
2. Tussen leerlingen en leerlingen-leerkracht hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van
het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het
gaat daarbij om:
•
•
•

Een goede melding en monitoring van besmettingen;
Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere
volwassenen de school binnentreden;
Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Bij school specifieke vragen kunt u vanzelfsprekend terecht bij de schoolleider van uw school.
Ik wens ons allen een mooi schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Jacqueline Drok
Directeur-bestuurder OPO Borger-Odoorn

