Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de kinderen van scholen van Stichting Comprix,
Plaats:
Datum:
Betreft:

Wolvega
14 november 2021
nieuwe maatregelen door de overheid vanwege corona

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe en ingrijpende maatregelen nodig zijn om
het aantal coronabesmettingen in te dammen. Scholen blijven gelukkig open zonder aanvullende maatregelen.
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat scholen uitgezonderd zijn van de 1,5 meter maatregel die
opnieuw wordt ingevoerd. Wel is het belangrijk dat hygiënemaatregelen in acht worden genomen op scholen,
onderwijspersoneel zich laat testen bij klachten, er na schooltijd zo veel mogelijk wordt thuisgewerkt en dat
terughoudend wordt omgegaan met ouderavonden en studiedagen voor schoolteams. Ook in de scholen van
Comprix loopt het aantal besmettingen op. Helaas gaat dit gepaard met klassen die in quarantaine gaan en in
één geval zelfs het voorlopig sluiten van een school
Voor de scholen van Comprix heeft dit ook gevolgen. De maatregelen voor de scholen gelden voorlopig t/m
vrijdag 3 december, maar ik denk dat u er voorzichtig van mag uitgaan dat we in ieder geval tot de
kerstvakantie in deze situatie zitten.
Om welke maatregelen gaat het?
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1.

Ouders zijn alleen op afspraak welkom op school. Ouderavonden zullen worden verplaatst of worden
digitaal georganiseerd. Het Sinterklaasfeest op school zal wel worden gevierd, maar helaas zonder de
aanwezigheid van ouders. Of dit ook van toepassing is voor de organisatie van het kerstfeest, is nog
even afwachten, maar ik denk dat het verstandig is hier wel al rekening mee te houden.

2.

Op dit moment hoeft een groep kinderen niet direct in quarantaine als er een groepsgenoot positief
test op corona. De GGD bepaalt in overleg met de directeur van uw school wanneer een groep in
quarantaine moet. Als vuistregel wordt uitgegaan van drie of meer besmettingen per groep. Op dat
moment worden de ouders van de desbetreffende groep zo snel mogelijk door de directeur
geïnformeerd. Er wordt dan aangegeven hoe de quarantaineperiode zal verlopen en wanneer de
kinderen weer naar school kunnen komen. Doorgaans is dat na 5 dagen bij een negatieve test of na 10
dagen als er niet getest wordt. Wanneer een school preventief wordt gesloten (wat gelukkig bijna
nooit gebeurt) omdat het aantal besmettingen in een keer ernstig oploopt, gelden andere regels. U
wordt daarover door de directeur geïnformeerd.

3.

Als een groep kinderen van het basisonderwijs in quarantaine moet, zal zoveel mogelijk
overgeschakeld worden op thuisonderwijs. De directeur of leerkracht informeert de ouders hierover.

4.

Bij een positieve test op corona in het gezin, gaat met ingang van nu de rest van het gezin in
quarantaine; ook degenen die volledig zijn gevaccineerd. Er is nog wat onduidelijkheid over de
periode, maar die helderheid zal de komende dagen komen. Omdat ook het aantal besmettingen in de
gezinnen van personeel van Comprix toeneemt, zullen de komende weken meer leerkrachten 5 of 10
dagen thuis in quarantaine moeten. Op dit moment hebben we nog voldoende personeel om het
onderwijs draaiende te houden; daarin prijzen we ons zeer gelukkig. Ook bij afwezigheid of ziekte
komen we vaak nog een heel eind om vervangers te vinden of het intern op te lossen. Maar dat eind is
in zicht. We vragen uw begrip voor het feit dat we verwachten dat de komende tijden vaker dan
normaal een groep naar huis moet worden gestuurd omdat er geen leerkrachten zijn.

5.

Wij vragen u de schoolregels ten aanzien van corona zoals deze door de directeur wordt
gecommuniceerd op te volgen.

6.

Heeft uw kind klachten die passen bij het coronavirus? Laat uw kind dan gratis testen. Deze klachten
komen vaak voor bij een besmetting met het coronavirus:
• uw kind is verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
• uw kind hoest;
• uw kind is benauwd of kortademig;
• uw kind heeft verhoging (tot 38 graden Celsius);
• uw kind heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius);
• uw kind ruikt of proeft plotseling niets meer (of beide), zonder dat de neus verstopt is.
Als een personeelslid constateert dat uw kind één of meerdere van bovengenoemde klachten heeft,
zal er vanuit school contact opgenomen worden om uw kind te komen ophalen. Voor een testafspraak
kan 7 dagen per week van 8.00 tot 22.00 uur gebeld worden met 0800-1202. Als een kind een eigen
DigiD heeft, is het mogelijk via www.coronatest.nl een afspraak te maken. De uitslag is dan ook te
lezen via deze site. Als een kind getest wordt, mag het niet naar school komen. Pas als de uitslag
negatief is, kan een kind weer naar school. Bij een positieve testuitslag geeft de GGD aan hoe lang een
kind thuis moet blijven en welke maatregelen getroffen moeten worden.
Wij vragen u als ouder de school te informeren indien uw kind positief test.
Ter voorkoming van misverstanden; bij lichte (verkoudheids)klachten mag uw kind gewoon naar
school.

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe richtlijnen of protocollen voor de kinderopvang en het basisonderwijs
beschikbaar. We houden de ontwikkelingen in de gaten en als er op basis van nieuwe richtlijnen of protocollen
aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.
In deze situatie is het in ieders belang om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Wij rekenen erop dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, zich aan de voorschriften houdt en bij
twijfel geen onnodige risico’s neemt. Dit is niet alleen van belang voor ieders gezondheid, maar ook om het
onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.
De situatie rondom corona vraagt veel van ons allemaal. Toch zullen we met elkaar moeten volhouden en
hopen dat er snel weer versoepelingen van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Pas goed op elkaar en blijf
gezond!

Met vriendelijke groet,
Edwin de Weers, Jan Veenstra,
Bestuur Comprix
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