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Beste collega’s,
Met ingang van maandag 27 september komen we in een nieuwe Coronaperiode. Veel van de huidige
afspraken en voorschriften komen te vervallen. Een hoge vaccinatiegraad en daarbij teruglopende
besmettingsaantallen heeft gemaakt dat OCW een aantal maatregelen heeft versoepeld en/of terug getrokken.
De 1,5 meter afstandsregel is niet langer van toepassing in het onderwijs. Het afschaffen van die regel is een
risico dat genomen wordt omdat onder de bevolking en het onderwijzend personeel een hoog percentage is
gevaccineerd. Met de kennis van nu betekent dit dat er een substantieel verminderde kans op besmetting is én
dat de kans klein is dat je erg ziek wordt als je wordt getroffen door COVID19.
Op dit moment hebben we een aantal langdurig zieken bij Comprix die al voor de zomervakantie werden
getroffen door Corona. Het betreft mensen die nog niet gevaccineerd waren (die mogelijkheid was er toen ook
nog niet). Als werkgever kunnen en willen we vaccinatie niet afdwingen. We hebben met elkaar wel de
verantwoordelijkheid te dragen om door deze pandemie te komen. Bij deze – in het belang van de kinderen
die onze scholen bezoeken en je collega’s - het advies aan alle personeelsleden van Comprix je te laten
vaccineren als je dat nog niet gedaan hebt.
De basisregels ten aanzien van GEZONDHEID blijven voorlopig intact. We verwijzen naar hoofdstuk IV
(Gezondheid) van het protocol van de PO-Raad van 31 augustus 2021. We verwachten dat dit protocol nog
wordt aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 15 september jl. Op dat moment volgt er van
onze kant een nieuwe update.

Terug naar normaal? Of toch niet helemaal?
a.

De quarantainemaatregelen van kinderen en volwassenen die getroffen worden door COVID19 blijven
onverkort van toepassing. Alleen hoeft de hele klas niet meer naar huis. OCW bericht daarover het
volgende:
De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 27 september. Als een kind in de klas
besmet is met het Coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de
pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat
bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen
in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.
De PO-Raad voegt daar aan toe:
Bij een besmetting van een leerling gaat de school (lees: de directeur) hierover in overleg met de GGD.
De GGD besluit op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de
besmette leerling in quarantaine gaat. Leerkrachten die immuun (gevaccineerd of hersteld van corona)
en zonder klachten zijn hoeven niet in quarantaine.
Concreet betekent dit dus dat de GGD met ingang van 27 september a.s. na een besmetting van een
leerling vaststelt of de hele groep of een deel van de groep wel of niet in quarantaine moet.

b.

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving: bij
verkoudheidsklachten met koorts en/of hoesten moet een leerling of leraar zich laten testen in de
GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine. Er worden geen handen geschud. Een
mondkapje is op de basisscholen niet nodig. Onderwijspersoneel hoeft vanaf 27 september onderling
geen 1,5 meter afstand meer te houden. Dat geldt ook voor andere contacten.

Als we de richtlijnen van het protocol (versie 31 augustus j.l.) er bij pakken, denken we dat een aantal
versoepelingen op school mogelijk is. Bij alle punten besluit de directeur over de reikwijdte van de regel.
Deze lijst is niet uitputtend. Gebruik je gezonde verstand en bij twijfel kun je altijd bellen. Realiseer je ook
dat de regels mogelijk worden aangepast als in het najaar de besmettingen toenemen. Dan kan het handig
zijn dat een aantal organisatorische zaken uit het coronatijdperk is aangehouden. Informeer wel de mzr
over de maatregelen die je treft.
c.

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen
vanaf 12 juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En
ook hier geldt: bij twijfel blijf je thuis. Attendeer ouders op de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen
bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als het kind verkoudheidsklachten
heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), de klachten niet (alleen) bestaan uit
verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind
anderszins ernstig ziek is, er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, het kind
deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag
bekend is.

d.

Comprix houdt vast aan de regel dat zwangere leerkrachten vanaf de 28e week niet meer voor de klas
actief zijn; zij moeten afstand kunnen houden. Ze mogen vanaf de 28e week tot het moment dat ze
met zwangerschapsverlof gaan wél andere activiteiten op school uitvoeren.

e.

Scholen kunnen in hun eigen tempo en op eigen wijze de ouders weer op school en op het plein
verwelkomen. Het hoeft allemaal niet langer op afspraak, maar enige terughoudendheid blijft op zijn
plaats. Zeker in de gevallen wanneer er een aantal besmettingen in en rond de school is vastgesteld.
Looproutes blijven makkelijk, maar zijn niet meer verplicht,

f.

Groepsactiviteiten zoals vieringen, sportdagen en musicals kunnen doorgaan met in achtneming van
de basisregels van gezondheid. Er is voor het bijwonen van een ouderavond geen coronacheck
toegestaan. Ouderavonden kunnen derhalve doorgaan als de groep niet te groot is en er is voldoende
mogelijkheid tot ventilatie (= spuien van frisse lucht). Je mag bij een uitnodiging voor een avond
waarbij meerdere ouders worden uitgenodigd, in zijn algemeen wel vragen of ouders/aanwezigen zich
vooraf willen laten testen via een thuistest. Dat geldt niet voor mensen die immuun zijn.

g.

Gescheiden pauzes was toch al lastig in relatie tot de werktijdenregelingen van leraren. Wij adviseren
schoolteams nog eens om nut en noodzaak tegen elkaar af te wegen.

h.

Vakleerkrachten en externen kunnen al vanaf de zomervakantie op school komen als ze geen klachten
hebben. Bij voorkeur zijn ze gevaccineerd. Als ze niet-gevaccineerd zijn, wordt ze door de overheid (en
ook door Comprix) gevraagd twee keer per week een thuistest te doen. We controleren en handhaven
daar niet op.

i.

Bij activiteiten die door Comprix worden georganiseerd en waarbij meerdere personen aanwezig zijn,
wordt bij de uitnodiging gevraagd of mensen voorafgaand aan de bijeenkomst een thuistest willen
doen. Dat geldt niet voor mensen die immuun zijn.

