Corona-update voor ouders, MR en AR
18 november 2021
Zoals u weet stijgen de coronabesmettingen in Nederland snel en ook binnen Oarsprong, de stichting
waar onze school onder valt, zien we een stijging van de besmettingen. Naar aanleiding van de
persconferentie van vorige week gelden voor de scholen van Oarsprong de volgende richtlijnen:
Naleven van de basismaatregelen op school
Op school worden de basismaatregelen worden nageleefd.
Onder andere:
• Bij de entree van school staan ontsmettingsmiddelen en er wordt concreet een oproep
gedaan om de handen voor binnenkomst te ontsmetten. Kinderen hoeven hun handen niet
te ontsmetten (conform protocol), maar wassen hun handen met water en zeep (bij entree
school of in de groep).
• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand en probeert ook in het contact met kinderen
zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
• Het dragen van mondkapjes op school is niet verplicht, maar mag uiteraard wel.
Aanwezigheid personeel op school
Personeel gaat in principe na de les zo spoedig mogelijk naar huis of werkt zoveel mogelijk in het
eigen klaslokaal.
MR/AR overleggen
MR/AR overleggen vinden via Teams plaats.
Externen op school
Professionals die individuele kinderen begeleiden en externen die een bijdrage leveren aan het
primaire proces zijn welkom op school (bijvoorbeeld een vakleerkracht). Wel vragen wij hen om
tevoren een zelftest te doen. Van stagiaires zal er niet meer dan één stagiaire per groep aanwezig
zijn. Personen die niet bijdragen aan het primaire onderwijsproces zijn voorlopig helaas niet welkom
op school. (10 minuten) Gesprekken met ouders kunnen dus niet op school plaatsvinden, maar de
leerkracht van uw kind zal een telefonische- of digitale afspraak met u maken.
Overbelasting GGD
Zoals u waarschijnlijk weet is de GGD momenteel overbelast. Ook binnen Oarsprong hebben wij daar
ervaring mee. Het blijkt momenteel lastig, soms zelfs niet mogelijk te zijn om een testafspraak te
maken. Daarom heeft de bestuurder van Oarsprong besloten dat positieve zelftesten tijdelijk gelijk
gesteld worden aan positieve GGD testen, totdat de GGD testafsprakenlijn weer bereikbaar is. Dat
betekent dat u als ouders tijdelijk dus ook over een positieve zelftest in de groep wordt geïnformeerd
en dat bij drie positieve zelftesten de groep niet op school kan komen. Wel vragen wij u om te blijven
proberen een GGD testafspraak te maken.
Traktaties
Is uw kind jarig? Natuurlijk kan uw kind trakteren in de groep, maar dan wel graag een verpakte
traktatie.

