Hier leest u weer een update van de stand van zaken op de Twijn, SO en VSO
In verband met de oplopende besmettingsgraad heeft onze sectorraad LECSO geadviseerd
ook op het SO over te gaan op een mondkapjes-advies in de gangen voor volwassenen.
Gasten bij het Boterdiep krijgen zo nodig (als ze het zelf niet bij zich hebben) bij de
gezondheidscheck aan onze balie een mondkapje uitgereikt. Op de Violierenstraat is meer
ruimte en zijn er minder volwassenen, daar hoeft het niet.
Alleen nog noodzakelijk bezoek: Gesprekken voeren we zoveel mogelijk via de telefoon of
beeldbellen. Alleen als het in het belang van de leerling / het onderwijs noodzakelijk is,
ontvangen we gasten. En dan alleen op afspraak.
Op het VSO hebben we sinds zaterdag 1 besmetting binnen de muren. Alle VSO ouders en
VSO medewerkers hebben hier direct bericht van gehad. Na overleg met de GGD is
geadviseerd dat alleen de betreffende medewerker in quarantaine moet, omdat er verder
geen sprake was van “nauw contact” (langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter).
We sturen altijd alle ouders van de betreffende afdeling bericht. Ouders van de betreffende
klas krijgen wel een iets andere brief van de GGD (brieven sturen wij namens de GGD, na
overleg).
Er zijn wel medewerkers en leerlingen thuis in quarantaine in verband met een besmetting bij
een huisgenoot. Hier is geen risico op school. Daarom krijgt u daar niet apart bericht van.
Het maakt de puzzel van bezetting van alle klassen wel tot een grote uitdaging.
We beraden ons, met informatie van de GGD, ook op andere maatregelen voor het VSO om
de 1,5 meter afstand beter te garanderen. Te denken valt aan: leerlingen houden onderling
ook (zoveel mogelijk) afstand, opschorten of wijzigen van lessen waar de afstand niet te
handhaven is (zoals bij bepaalde praktijkvakken), leerlingen nog meer spreiden over het
gebouw, nog meer spreiding van pauzes / pauzeplekken. Pas als dat toch niet blijkt te lukken
gaan we eventueel over tot bijvoorbeeld het halveren van klassen. Maar daarvan krijgt u dan
natuurlijk bericht.
Ik benadruk nog maar weer het belang van:
 op het VSO: thuisblijven bij klachten / positief geteste huisgenoot / huisgenoot met koorts /
benauwdheid;
 op het SO: thuisblijven als een huisgenoot positief getest is of als er sprake is van koorts /
benauwdheid van het kind of een huisgenoot.
Raadpleeg de eerder gestuurde beslisbomen, en volg het advies van de GGD bij een
positieve test.
Er zijn uitzonderingen: bekende klachten, nog klachten na negatieve test. Wilt u dit
bespreken met de groepsleiding? Dat voorkomt verwarring en misverstanden.
Bij twijfelgevallen kiezen we als school voor: kind apart zetten / naar huis sturen. Het zou fijn
zijn als de betreffende leerling dan toch getest wordt. Want ook als de klachten er dan nog
zijn, maar de test is negatief, mag het kind toch naar school.
Als het testen via de neus problemen oplevert (en dat is goed denkbaar bij veel van onze
leerlingen) kunt u bij de GGD vragen om een PCR test te verrichten op speeksel en
ontlasting in plaats van een keel- en neusswab. Dat is geen standaard mogelijkheid, maar
wellicht is de GGD met uw toelichting toch bereid.
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