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Nieuwsbrief in Coronatijd
Goed nieuws uit de persconferentie van afgelopen dinsdag. We gaan weer een beetje
open en de quarantaineregels voor het onderwijs worden wat soepeler.
Alle maatregelen blijven van kracht. Denk hierbij aan de 1,5 meter afstand tussen
volwassenen, regelmatig handen wassen, goed ventileren en het advies om vanaf
groep 6 mondkapjes te dragen buiten de klas en twee keer per week een preventieve
zelftest te doen. De volwassenen op een school hanteren deze regels ook.

Nieuwe quarantaineregels voor kinderen
Leerlingen met neusverkoudheid of andere coronaklachten doen een zelftest. Als deze
een positieve uitslag geeft, gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven ze thuis. Bij een
negatieve zelftest mag de leerling naar school, maar dan is wel het dringende advies
om bij klachten dagelijks een zelftest te doen.
Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand die corona heeft hoeven
niet in quarantaine en mogen naar school. Ouders/verzorgers letten extra goed op de
gezondheid van deze kinderen. Als de kinderen wel klachten ontwikkelen blijven ze
thuis en doen ze een zelftest of een test bij de GGD.
Bij drie of meer besmettingen in een klas hoeft de klas niet in quarantaine.
Als er over een langere tijd meerdere besmettingen in een groep zijn doet de GGD
verder onderzoek en dan kan de GGD alsnog een quarantaine-advies geven voor een
hele groep.

Quarantaineregels voor onze medewerkers
Als een medewerker in nauw contact is geweest met iemand met corona hoeft deze
niet in quarantaine als diegene:
• geen coronaklachten heeft
• In de afgelopen 8 weken zelf positief heeft getest op corona
• een boostervaccinatie heeft gehad, langer dan een week geleden
• onmisbaar is voor het werk (onderwijzend personeel is een essentieel beroep). Dit
gaat altijd in overleg.
Als er wel coronaklachten zijn dan thuisblijven en testen.

Situatie op onze scholen
Ook de medewerkers van OPONOA worden ziek of ontwikkelen klachten. Bij deze
meldingen moet er op school snel geschakeld worden zodat de lessen door kunnen
gaan. Voor schoolleiders en leerkrachten is het een hectische en moeilijke tijd en er
wordt veel van hen gevraagd. Dankzij de flexibiliteit van onze leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten lukt het ons om zo min mogelijk kinderen thuis
te laten. Zelfs zieke leerkrachten geven online les om het onderwijs aan de leerlingen
door te laten gaan. Ook zijn er medewerkers die bijspringen op andere scholen als daar
een probleem ontstaat. Deze collegialiteit wordt zeer gewaardeerd en daar zijn we
trots op.
Desondanks kan het voorkomen dat er geen medewerkers over zijn voor de opvang
van leerlingen op school. Helaas moeten we een groep dan thuis laten en schakelen
we over op les op afstand vanuit huis.

Tot slot
We hopen dat er met de nieuwe quarantaine-regels meer kinderen op school les
kunnen krijgen. Daar strijden we met z’n allen voor met de veiligheid voor iedereen in
gedachten. Veel succes.

