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

Wolvega
6 februari 2021 / aangepast
heropening scholen

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),
Op 4 februari jl. ontving u een informatiebrief van het bestuur van Comprix. Daarin was al opgenomen dat er
mogelijk nog een aanpassing zou komen. Op 5 februari jl. heeft het OMT geadviseerd dat kinderen met
verkoudheidsklachten toch thuis moeten blijven. Deze nieuwsbrief is voor een deel dezelfde als de
nieuwsbrief die u eerder ontving. Alleen het deel over ‘snotterende kinderen’ is aangepast naar aanleiding
van het advies van het OMT. Dit advies is overgenomen door de PO-raad.
Deze week maakte het kabinet bekend dat de basisscholen en kinderopvanglocaties in Nederland op maandag
8 februari weer volledig opengaan (met uitzondering van de BSO). Wij zijn blij dat de kinderen weer naar school
komen, dat is immers wat we allemaal graag willen. Echter, we realiseren ons ook heel goed dat deze
heropening voor medewerkers en ouders spannend is. We spannen ons in om dit op een zo veilig en
verantwoord mogelijke manier te doen. We hebben uw hulp daarbij nodig en doen een klemmend beroep op
ouders om het samen mogelijk te maken dat de scholen ook open kúnnen blijven. Houd daarom de
maatregelen in acht om daarmee te voorkomen dat het virus onze scholen binnensluipt. We willen er alles aan
doen om te voorkomen dat we de school (opnieuw) moeten sluiten in verband met besmettingen.
Er worden extra maatregelen genomen om het risico van verspreiding van het coronavirus te beperken.
Middels deze brief zetten wij de tot nu toe bekende maatregelen op een rij.
Welke maatregelen blijven hetzelfde?
De maatregelen van vóór de sluiting blijven van kracht. Zo verlenen wij alleen toegang aan onze kinderen,
medewerkers (inclusief stagiaires) en strikt noodzakelijke externen. Denk bij strikt noodzakelijke externen aan
personeel van De Stipe, vrijwilligers die noodzakelijk zijn om de goede gang van zaken op school te kunnen
continueren, monteurs & bezorgers. Ook de hygiënemaatregelen, zoals het handen wassen en niezen in de
elleboog blijven van kracht, evenals anderhalve meter afstand houden tussen volwassenen. Voor kinderen is
het niet nodig om anderhalve meter afstand te houden.
Van alle volwassenen (dus vooral de leerkrachten) werd en wordt gevraagd 1,5 meter afstand van elkaar te
houden. Tot zover is dat prima gelukt. Er zijn geen besmettingen tussen personeelsleden geweest bij Comprix.
Aanvullende maatregelen voor iedereen.
Tot op heden was het zo dat alleen een kind dat besmet was met het coronavirus thuis moest blijven. Vanaf nu
geldt dat als een kind in de groep positief wordt getest op het coronavirus, de hele klas/groep 5 dagen in
quarantaine moet. Op de 5de dag kunnen kinderen zich laten testen. U kunt deze test zelf inplannen bij één
van de teststraten. Wie negatief test, mag weer naar school komen. Wilt u uw kind niet testen, dan geldt er
een quarantaineperiode van 10 dagen. Uw kind mag dan na tien dagen weer naar school onder de voorwaarde
dat hij/zij klachtenvrij is. Wanneer een klas naar huis wordt gestuurd is thuisonderwijs niet in alle situaties
(meteen) mogelijk. U wordt daarover door de schooldirectie geïnformeerd. Verder adviseren we alle
volwassenen zeer dringend om mondkapjes te gebruiken bij verplaatsingen binnen school.
Tot slot nemen scholen specifieke en door de overheid opgelegde maatregelen zoals bijvoorbeeld het halen en
brengen van leerlingen. Deze kunnen per school verschillend zijn. Denk hierbij aan samenwerken in vaste
groepen en looproutes in het gebouw. Op de school van uw kind wordt gekeken wat wel/niet haalbaar is. Wél
is de school daarbij gehouden aan de door de Minister opgelegde verplichtingen. Vanzelfsprekend wordt u
daarover door de schooldirectie geïnformeerd.
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Snotterende kinderen
Ten aanzien van de “snotterende kinderen” zijn er op basis van een advies van het OMT op 5 februari jl. een
aantal wijzigingen vastgesteld. Een uitzondering is er voor de kinderen die af en toe hoesten of bekende
chronische luchtwegklachten, astma, of hooikoorts hebben zonder koorts of benauwdheid. Deze wijzigingen
zijn hier opgenomen.
Basisschoolkinderen moeten bij verkoudheidsklachten thuisblijven. Als zij verkoudheidsklachten hebben zoals
een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn, kunnen ze niet naar school. Een neusverkouden leerling
mag pas naar school:
•
•
•

als deze negatief op corona is getest of
als deze 24 uur volledig klachtenvrij is of
als deze na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten heeft.

De schooldirectie zal niet bij deur staan om te controleren of uw kind vrij van klachten is. In het belang van de
schoolbevolking en in het algemeen belang verzoeken wij u dringend uw kind niet eerder naar school te sturen
dan wanneer deze voldoet aan één van de drie voorwaarden die zijn genoemd.
Mondkapjes
We adviseren de leerlingen van groep 7 en 8 een mondkapje te dragen als ze zich verplaatsen binnen de
openbare ruimtes van school.
Kinderopvang gaat open, BSO blijft gesloten
Vanaf maandag 8 februari gaat ook de kinderdagopvang weer volledig open (0-4 jaar). De buitenschoolse
opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten, omdat binnen de BSO verschillende groepen bij elkaar komen. Wel
wordt er binnen de BSO-tijden noodopvang georganiseerd.
Sneltesten voor medewerkers
Leraren hadden de afgelopen periode al prioriteit bij de reguliere teststraten van de GGD. Dit wordt uitgebreid
voor pedagogisch medewerkers. Daarnaast worden er landelijk voorbereidingen getroffen voor pilots waarbij
leraren en pedagogisch medewerkers een sneltest krijgen. Zo kunnen besmettingen sneller worden
opgespoord.
Tot slot
Onze medewerkers volgen de coronamaatregelen van de overheid op om de kinderen en elkaar zo goed
mogelijk te beschermen. Zij stellen de maatregelen niet op en mogen hier ook niet van afwijken. Ook als u
deze maatregelen niet onderschrijft, vragen wij u deze zo goed mogelijk op te volgen, in het belang van onze
leerlingen, onze medewerkers en de doorgang van het onderwijs.
Wij begrijpen dat er nog niet op alle vragen antwoorden te geven zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen we u
informeren. Voor nu wensen wij u, uw kind(eren) en al onze medewerkers samen veel succes toe in de
komende periode en blijf vooral gezond.
Wij hopen u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd. Voor aanvullende informatie en/of
opmerkingen zijn wij te bereiken via info@comprix.nl en/of telefonisch via 0561 691777 (stafbureau).
Met vriendelijke groet,
Edwin de Weers, Jan Veenstra,
Bestuur Comprix
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