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Aan alle ouders en/of verzorgers van alle scholen van Stichting de Waarden

Zevenbergen, 23 november 2021
Onze ref.: 2021-593/LH/vp
Betreft: corona

Beste ouders en/of verzorgers,
Vanmiddag is door de Primair Onderwijs Raad het “nieuwe OMT-advies en kabinetsbesluit corona voor
scholen” aangekondigd. De uitwerking en de vertaling hiervan in herziene protocollen moet nog
plaatsvinden. Zodra hierover meer bekend is ontvangt u van ons of van school weer een bericht. Graag breng
ik u alvast op de hoogte van de maatregelen die per direct in gaan op onze scholen.
Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar
omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de
basismaatregelen voor scholen.
Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs
Deze extra uitwerking ziet er als volgt uit:










Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of op school moeten
zijn in het belang van de leerlingen. Stichting de Waarden en al haar scholen zorgen ervoor dat het
onderwijs door kan gaan. De klassen waarvoor geen aangescherpte coronamaatregelen gelden
vanwege besmettingen draaien gewoon door. Indien dit (organisatorisch) niet mogelijk is wordt er
thuisonderwijs opgestart.
Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats.
Ouders en/of verzorgers komen niet in de school. TSO medewerkers zijn vooralsnog welkom in de
school.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.
De Juliana- en Kennedyschool heeft al rekening gehouden met extra maatregelen, zodat deze
vieringen door kunnen gaan.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve GGD-testuitslag
bekend is. 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. We adviseren u dringend uw kind te laten testen, ook bij milde
verkoudheidsklachten. U leest hier meer over in deze brief.
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Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het coronavirus, gaan alle
huisgenoten in quarantaine.
Voor onze medewerkers geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te
gebruiken.

Testen bij klachten
Gezien de huidige zorgelijke situatie wil ik u nogmaals met klem vragen om uw kind bij corona gerelateerde
klachten door de GGD te laten testen op het coronavirus. Dus ook bij een lichte verkoudheid. We merken om
ons heen dat het aantal positief geteste leerlingen enorm snel oploopt. Door te testen bij klachten kunnen
risico’s op tijd beperkt worden. Dit voor de veiligheid van uw kind(eren) en onze medewerkers. Deze klachten
zijn overigens niet alleen verkoudheidsklachten, maar ook klachten als hoofdpijn en buikpijn!
Als u toch alvast een zelftest afneemt bij uw kind, geeft de GGD het advies een melding te maken van een
positieve zelftest aan de GGD. Dit kan via de volgende link: https://www.ggdwb.nl/corona/melding-positievezelftest/
Mocht de zelftest negatief zijn, is dit helaas geen geldige test waarmee uw kind weer naar school mag. Dit
moet een GGD test zijn.
Er zijn inmiddels veel klassen die genoodzaakt zijn om thuisonderwijs te volgen vanwege verplichte
quarantaine. We merken dat de aantallen op scholen blijven oplopen, waardoor zorgelijke situaties ontstaan.
Samen moeten we ervoor zorgen dat het virus uit onze scholen verdwijnt, zodat er zo min mogelijk klassen
naar huis hoeven en de scholen open kunnen blijven.
Tot slot
We begrijpen dat de huidige situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Heeft u vragen over het
coronavirus? Of twijfelt u over de klachten van uw kind? Twijfelt u over het risico voor uzelf of andere
huisgenoten? Bijvoorbeeld omdat u of een andere huisgenoot tot een risicogroep behoort? Neemt u dan
contact op met de GGD via de website https://www.ggdwb.nl/corona/
Zodra de aangescherpte maatregelen zijn vertaald naar de herziene protocollen ontvangt u weer bericht van
ons of van school.

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
bestuurder Stichting de Waarden

