Update rond de Coronamaatregelen

Er is een nieuwe beslisboom 12+, gemaakt door het AJN (Jeugdartsen) en BOINK
(Ouders in de kinderopvang) in samenwerking met het RIVM (bijgevoegd in deze mail).
Omdat de beslisboom ook handig is voor de huisgenoten sturen we hem ook aan de ouders
in ons SO. Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar is de andere beslisboom.
Bron: 12+ https://www.vo-raad.nl/nieuws/nieuwe-beslisboom-12-alleen-koorts-huisgenotenwel-naar-school
0-12 jaar: https://www.boink.info/beslisboom
Als er in uw huis een positieve besmetting is, wilt u dat dan melden als u de leerling in
verband met de quarantaine bij ons afmeldt?
We hebben een uitgebreid stappenplan gekregen van de PO raad mocht zich in school een
besmetting voordoen. Ouders horen dat op dezelfde dag als wij.
We hebben dan overleg met de GGD in verband met eventuele maatregelen, we brengen de
contacten in kaart en communiceren met hen wat hun advies is.
Dat advies hangt af van de situatie. Gaat het om een besmette leerling of een medewerker?
In welke leeftijdscategorie valt de leerling? Is de leerling in nauw contact geweest (langer
dan 15 minuten binnen de 1,5 meter) of niet?
Adviezen kunnen variëren van “houdt de gezondheid van uw kind extra in de gaten” tot “de
naaste collega / medewerker moet zelf in quarantaine”.
Kinderen tot 12 jaar hoeven minder snel in quarantaine dan volwassenen, omdat ze minder
gevoelig zijn voor het virus en er minder ziek van worden, en omdat kinderen / jongeren
zoveel meer contacten hebben binnen de 1,5 m dat dat zou leiden tot buitensporige
quarantaines.
De GGD geeft advies op maat, ook als u in de huiselijke kring te maken krijgt met een
besmetting.
De ventilatie op al onze locaties voldoet aan de huidige normen. De mechanische ventilatie
staat dag en nacht op de hoogste stand en de metingen waren goed. Maar we blijven ook
regelmatig ventileren door de ramen open te zetten (voor en na schooltijd en in pauzes). De
kachel zal dag en nacht aanstaan om het gebouw op temperatuur te houden, maar we
raden aan uw kind iets warms mee te geven een vest, sjaal of fleecedekentje, mocht het
even koud zijn in de klas.
Alvast voor de kerstvakantie
Hebt u reisplannen? Als u naar een gebied gaat dat oranje is of wordt moet het gezin 10
dagen in quarantaine bij terugkomst. (Dit geldt niet voor SO leerlingen, wel voor hun ouders
en jongeren ouder dan 12 jaar). We noteren die quarantaine niet als ongeoorloofd verzuim,
maar het is wel jammer van de schooltijd. We hopen dat u er rekening mee houdt.
Hier vind u informatie over quarantaine:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/in-thuisquarantaine-door-corona

Wijzigingen richtlijnen bezoek
We beperken het aantal gasten in school. We kijken in hoeverre een bezoek noodzakelijk is
voor de leerling of voor ons onderwijs, en of een afspraak ook via de telefoon of Teams kan
plaatsvinden. Het is nog steeds niet toegestaan de school in te komen zonder afspraak. We
houden geen contactavonden en doen geen huisbezoeken.
Alle gasten melden zich bij onze balie, doen daar de gezondheidscheck en krijgen (op onze
VSO locatie) het verzoek een mondkapje te dragen.
We hebben een werkgroep Schoolreisjes die in maart de aanvragen zal beoordelen op
“corona-proofheid”. Ook ouders zullen door de klas betrokken worden bij de keuze.
De invoering van het mondkapjesadvies voor het VSO
Dit is heel glad verlopen. Leerlingen hebben uitleg gekregen over het juiste gebruik. Veel
leerlingen hadden al een wasbaar masker en we hebben afspraken gemaakt over de
uitzonderingen (bijvoorbeeld als ouders het niet willen, een leerling fysieke beperkingen of
gedragsproblemen heeft, die het dragen van een kapje onhaalbaar maken). Daar is ook de
MR bij betrokken geweest. Ook als vanuit Den Haag een mondkapjesplicht komt, zullen
deze uitzonderingen blijven.
Ook gasten krijgen op het VSO het advies een kapje te dragen. Eventueel krijgen ze er een
bij binnenkomst, als ze zich voor de gezondheidscheck melden bij onze balie. We beraden
ons nog op mondkapjes voor gasten op het SO.
We hebben doorzichtige kapjes voor personeel besteld om uit te proberen, bijvoorbeeld bij
slechthorende leerlingen of bij andere leerlingen waarbij het belangrijk is dat ze het gezicht
van de juf of meester zien. De maskers hebben boven en onder een schuimrand waardoor
ze redelijk afsluiten, veel beter dan bij bijvoorbeeld een Faceshield.
(https://medimast.nl/nl/clearmask-mondmasker/clearmask-transparant-mondmasker-24stuks/a-1633-32)

