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Nieuwsbrief in Coronatijd
voor ouders/verzorgers
Calamiteiten Interventie Team (CIT)
De werkgroep Corona heeft een nieuwe naam gekregen, nl. het Calamiteiten
Interventie Team. Dit team kan in de toekomst allerlei zaken bespreken die
vragen om een breder zicht op een crisissituatie. Dat gaat dus verder dan
alleen de coronacrisis.

Stand van zaken omtrent corona
Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie
van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een
leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij
zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan
worden. Dit draaiboek is op iedere locatie opgesteld met instemming van de
MR. In het sectorplan staan 4 fases beschreven in de kleuren donkergroen,
lichtgroen, oranje en rood. Bij elke fase horen een aantal te nemen
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus op een school te
beperken.
De maatregelen per school kunnen verschillen want niet alle scholen zijn
hetzelfde qua formaat, groepsindeling e.d. Dus kan iedere school eigen
specifieke maatregelen hanteren, die afwijken van die op een andere school.
In de donkergroene en lichtgroene fase is het van belang dat iedereen zich aan
de basismaatregelen houdt, vooral ter bescherming van de kwetsbare mensen,
maar ook voor het veilig houden van alle mensen om ons heen.
We bevinden ons nu in de lichtgroene fase.
In het kort zien de basismaatregelen er als volgt uit:
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Vervolg stand van zaken
Deze basismaatregelen gelden al gedurende de hele coronaperiode, maar de
aandacht hiervoor is wat verslapt in de zomer. Nu het aantal besmette mensen
weer behoorlijk toeneemt is het erg belangrijk dat iedereen zich weer bewust
wordt van deze maatregelen en ze in de praktijk toepast. Natuurlijk om te
voorkomen dat bijv. leerkrachten en leerlingen ziek worden en het onderwijs
aan onze leerlingen in gevaar komt. Helaas hebben we al regelmatig te maken
met uitval van onderwijzend personeel en blijkt in de praktijk dat het veel
moeite kost om vervanging voor hen te organiseren. Soms lukt dit helaas niet.
De scholen van Stichting OPONOA hebben zich te houden aan de maatregelen
die ons door de overheid worden opgedragen. Dat betekent ook dat wij u
willen vragen rekening te houden met deze maatregelen. Als uw kind corona
gerelateerde klachten heeft dan vragen wij u om uw kind thuis te houden en te
testen. Als de test negatief is dan kan uw kind naar school. Is er een positieve
test dan moet uw kind thuis blijven. De testen zijn verkrijgbaar op uw school.
Wij willen de scholen graag open houden, en dat vraagt om een veilige
werkomgeving. Door de maatregelen te respecteren kunnen we er alles aan
doen om uw kind en de leerkrachten geen coronabesmetting op te laten lopen
op school.
Als we in het oranje scenario komen zullen we te maken krijgen met extra
maatregelen zoals gespreide pauzes, looproutes, 1,5 meter afstand en
mondkapjes. Bij de fase rood zullen de scholen niet meer sluiten, maar met
een halve bezetting gaan draaien.
We hopen dat het zover niet meer komt, maar mocht dat zo zijn dan krijgt u
hierover bericht.
Verder hebben we bij OPONOA afgesproken dat we op scholen geen hybride
onderwijs gaan geven. Wel geven we onderwijs op afstand. Dit betekent dat er
of les is op school of online thuis aan een hele groep. Het is niet wenselijk om
tegelijk les te geven aan een fysieke groep en een groep online. Zo doe je beide
groepen tekort.
Op alle scholen van onze stichting is er aandacht voor een goede ventilatie.
OPONOA voorziet de scholen van CO2-meters om het klimaat in een lokaal in
de gaten te kunnen houden, zodat er wordt gelucht als het nodig is.

Tot slot
We hopen nog lang in fase groen te blijven want dan laat het virus zich niet al
teveel zien. Laten we goed op elkaar passen en zorg hebben om elkaar.
Nu eerst genieten van de herfstvakantie.
We wensen u een fijne week samen.
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