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Nieuwsbrief in Coronatijd
Vandaag sturen wij u een brief van het College van Bestuur over de coronamaatregelen
op de scholen van onze stichting. Aanleiding is dat er op een aantal scholen al sprake is
van besmettingen met het virus. Ook landelijk blijkt dat scholen een risico vormen bij de
uitbraak van corona. Dat roept vragen op en geeft onrust.
In deze nieuwsbrief nr. 8 een overzicht van alle maatregelen en richtlijnen waar wij ons
aan houden. OPONOA volgt de richtlijnen en protocollen die landelijk zijn afgesproken
en daarbij ook de adviezen van en de afspraken met de GGD.
Dit alles om de veiligheid van onze medewerkers, onze leerlingen en alle bijbehorende
gezinnen te kunnen waarborgen. Samen moeten we de kwetsbare groepen in onze
samenleving beschermen. Ook hopen wij op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen om te voorkomen dat de scholen weer worden gesloten en we moeten overstappen
op onderwijs-op-afstand. Dat is namelijk een groot risico als de besmettingen weer uit de
hand gaan lopen.
RICHTLIJNEN T.A.V. DE CORONAMAATREGELEN
Op 13 augustus jl. heeft het kabinet nieuwe afspraken gemaakt n.a.v. de adviezen van
het OMT. Er is het één en ander versoepeld. Waarschijnlijk worden deze maatregelen en
adviezen gehandhaafd tot 20 september a.s.
Deze maatregelen zijn vastgelegd in het servicedocument van 17 augustus 2021 en nieuwe protocollen per 31 augustus jl. De volledige informatie over de maatregelen vindt u
op www.lesopafstand.nl in de meest recente protocollen, handreikingen en servicedocumenten.
Middels onderstaand overzicht willen we u op de hoogte brengen van de maatregelen
zoals die nu gelden voor het primair onderwijs, dus ook voor de scholen van OPONOA:
1. Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
2. Tussen leerlingen onderling en leerling tot volwassenen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden.
3. Hygiënemaatregelen:
- Regelmatig 20 sec. handen wassen vooral bij aanvang les en na pauzes en
toiletbezoek; gebruik papieren handdoekjes.
- Hoesten en niezen in elleboog; gebruik papieren zakdoekjes.
- Extra schoonmaakbeurten bij oppervlaktes, toiletten, deurklinken en veelgebruikte lesmaterialen.
4. Bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen van 0-12 jaar wel naar school
(zie beslisboom).
5. Personeel doet dagelijks een gezondheidscheck en zo nodig een zelftest als ze
niet immuun zijn (dus niet gevaccineerd of langer dan 6 maand geleden corona
gehad).
6. Externen mogen weer in school (zoals ouders, vrijwilligers) als de 1,5 meter afstand
wordt toegepast. Kinderen in school brengen is veelal geen optie omdat dan de
1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden.
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7. Bijeenkomsten in school en vergaderingen met grotere groepen zijn alleen mogelijk als
de ruimte groot genoeg is om 1,5 meter afstand te houden.
8. Evt. oudergesprekken zouden weer fysiek kunnen.
9. Het werken in cohorten en met verschillende pauzetijden is nu een advies. Het hoeft
dus niet meer.
10. Verschillende haal- en brengzones en looproutes in school zijn ook niet langer verplicht,
maar worden wel geadviseerd.
11. Gymlessen toegestaan, zowel binnen als buiten.
12. Zwemonderwijs mag weer, ook de ‘natte gymles’.
13. Heeft u of iemand in huis klachten die bij corona horen, blijf thuis en ga testen.
14. Als er een melding komt dat er iemand op school besmet is met het coronavirus dan
wordt er in overleg met de GGD gekeken wat voor maatregelen er moeten worden genomen. Het kan dan gaan om besmetting van een leerling of een leerkracht.
15. Als de groep of een deel van de groep in quarantaine moet dan blijven de kinderen
thuis. Na 5 dagen kunnen ze een test gaan doen en als die negatief is mogen de
kinderen weer terug naar school.
Als u niet wilt testen is de quarantainetijd 10 dagen. Als het kind dan klachtenvrij is kan
het weer naar school.
16. Quarantaine betekent thuis blijven en zo veel mogelijk afstand houden van anderen.
17. Immune huisgenoten zonder klachten (dus gevaccineerd of korter dan 6 maand
geleden corona gehad) hoeven niet in quarantaine. Bij twijfel wel thuis blijven.
18. Alle adviezen en maatregelen worden op de scholen besproken met de MR.
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