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Aan: Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek + Venen

Van: Heb Huibers, voorzitter College van Bestuur

Datum: 24 augustus 2021

Onderwerp: Coronamaatregelen aan het begin van het nieuwe schooljaar

Beste ouders en verzorgers,

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start. Ik hoop dat u samen met uw kind(eren) een leuke en

ontspannende vakantieperiode heeft gehad. Onze scholen kijken er naar uit om alle leerlingen weer te

verwelkomen en er een mooi schooljaar van te maken waarbij de talentontwikkeling van de leerlingen

centraal staat.

Naar aanleiding van de persconferentie van 13 augustus jl. leg ik u in deze brief graag uit welke

coronamaatregelen er van toepassing zijn aan het begin van dit nieuwe schooljaar.

Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen voor het primair onderwijs vrijwel niet te veranderen. De

scholen beginnen het nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier als ze voor de vakantie zijn

geëindigd. De leerlingen kunnen volledig naar school en volwassenen houden ten minste tot 20

september nog 1,5 meter afstand van elkaar.

Thuisblijfregels leerlingen

Leerlingen moeten in de volgende gevallen thuis blijven:

- Bij klachten die passen bij corona, zoals koorts, benauwdheid en/of veel hoesten

- Als de leerling positief getest is op corona

- Als er een quarantaine advies geldt, bijvoorbeeld als een huisgenoot of ander nauw contact positief

getest is op corona en de leerling nog niet immuun is

- Bij terugkeer uit een hoogrisicogebied, zie ook https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/

- Als er een melding is ontvangen via de CoronaMelder-app en de leerling nog niet immuun is

- Als de leerling in afwachting is van de uitslag van een coronatest

Bij twijfel kunt u via de beslisboom bepalen of uw kind naar school kan of thuis moet blijven. U vindt de

beslisboom op https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Beslisboom-0-jaar-tot-groep-8.pdf. Ook kunt u

contact opnemen met de GGD, via telefoonnr: 030-6305400.

Besmetting van personeelslid of leerling

Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van school, volgen de school,

leerlingen en ouders de instructies van de GGD.
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Aangepaste quarantaine- en testrichtlijnen voor personen die immuun zijn

Medewerkers en leerlingen die immuun zijn, hoeven niet meer in quarantaine als ze contact hebben

gehad met een besmet persoon op school. Daarnaast vervalt het testadvies voor niet-nauwe contacten

voor personen die immuun zijn.

Een persoon wordt als immuun voor Covid-19 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Pfizer, Moderna of AstraZeneca; OF

- 14 dagen of langer geleden 1 dosis van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte Covid-19

infectie; OF

- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF

- minder dan 6 maanden geleden Covid-19 heeft doorgemaakt.

Algemene hygiënemaatregelen

Uiteraard dragen onze scholen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel

mogelijk worden nageleefd, zoals vaak handen wassen, gebruik van papieren handdoekjes, hoesten/

niezen in de elleboog, ventilatie in de school, etc.

Indien nodig wil ik u vragen om samen met uw kind(eren) de hygiënemaatregelen nog even op te frissen

voordat de school weer begint, zodat we met elkaar het schooljaar veilig van start kunnen laten gaan.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

Ik wens u samen met uw kind(eren) een leerzaam en plezierig nieuw schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Heb Huibers

voorzitter College van Bestuur
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