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Directeuren Comprix
Bestuur Comprix

Aanscherping Coronamaatregelen
20 oktober 2020

Beste ouders,
Hierbij de update van ons protocol n.a.v de meest recente coronamaatregelen (afgekondigd op dinsdag 13
oktober door premier Rutte en minister De Jonge).
AANLEIDING
Tot dinsdag 19/10 om 17:00 uur zijn er 7 medewerkers van Comprix op 7 verschillende scholen positief getest
op Corona. Daarnaast zit een aantal medewerkers in quarantaine omdat zij tot de “nauwe contacten” van
positief getesten behoren. Je bent een nauw contact als je één huishouding vormt met een positief geteste of
minstens een periode van 15 minuten binnen 1,5 meter van de positief geteste hebt doorgebracht.
Omdat de eerste ziekteverschijnselen van de positief getesten zich tijdens de herfstvakantie openbaarden, is
het maatschappelijk effect nog relatief klein. Collega’s en kinderen zijn vooralsnog buiten schot gebleven. De
vakantie is nu weer voorbij en dat betekent dat indien collega’s positief getest worden, dit een groter effect zal
hebben op de directe (school)omgeving.
En uiteindelijk willen we allemaal dat het gewone onderwijs kan doorgaan. En dat lukt niet als meerdere
personen uit een team ziek worden en/of in quarantaine moeten.
DUS:
•
•
•
•
•
•

neem de afstand- en hygiëneregels naar volwassenen goed in acht;
probeer te voorkomen dat je buiten je gezinskring een nauw contact wordt (hoe lastig dat ook is) van
anderen (waaronder je collega’s);
richt je vooral op de primaire taken van het onderwijs;
vermijd vergaderingen (buiten school) en bijeenkomsten;
vermijd groepen;
blijf zoveel als mogelijk in je eigen bubbel(s).

Vanuit deze gedachte heeft het bestuur van Comprix vandaag een aantal regels vastgesteld.
Vanzelfsprekend geldt voor iedereen die de school in mag komen, dat ze klachtenvrij zijn.
Wie zijn welkom?
1. Omdat we vinden dat het onderwijs zo veel als mogelijk (en zeker het primaire proces) is door moet
gaan is het reguliere team op school aanwezig.
2. Studenten en stagiaires van PABO, opleiding onderwijsassistent en andere opleidingen die gericht zijn
op ons basisonderwijs zijn vooralsnog welkom op scholen onder de voorwaarde dat zij de directeur
toezeggen ook in hun vrije tijd de afstand- en hygiënemaatregelen in acht nemen.

3.

Vaste ouderhulp (luizen- en bibliotheekmoeders) zijn welkom. De directeur is overigens vrij vast te
stellen wie wel of niet tot deze categorie behoren; hier is maatwerk van toepassing.
4. Leerlingen, personeel en vaste hulpouders van inwonende organisaties van peuter- en/of
kinderopvang zijn welkom.
5. Ouders zijn alleen op afspraak welkom.
6. Personeel van De Stipe is op afspraak welkom.
7. De schoolarts is welkom;
8. De logopedist, fysiotherapeut en de schoolmaatschappelijk werker/werkster mogen hun
werkzaamheden met kinderen op school uitvoeren mits gezond en op afstand. Bij verplaatsing binnen
het schoolgebouw wordt er een mondkapje gedragen.
9. Monteurs van belangrijke installaties zijn welkom. De directeur is vrij om vast te stellen wie wel of niet
tot deze categorie behoren; hier is maatwerk van toepassing. Vanzelfsprekend met mondkapje.
10. Personeel van het Stafbureau komt alleen na overleg met de directeur op school.
Wie zijn (in ieder geval de komende 4 weken) helaas niet welkom:
1.

2.
3.

4.

Personeel van instanties dat van de ene naar de andere school gaat. Dat betekent dat de lessen HVO
en GVO voor zover verzorgd door externen en vakleerkrachten muziek vanaf 22 oktober niet
doorgaan.
De lessen die door de buurtsportcoaches (die op meerdere scholen werken) worden verzorgd worden
per 22 oktober beëindigd.
De lessen die door de cultuuraanbieders en vakleerkrachten worden verzorgd worden per 22 oktober
beëindigd. Dit is ook van toepassing op de vakleerkrachten muziek die naar verschillende scholen
gaan.
Snuffel- en kennismakingsstages gaan niet door. Wij zullen de scholen voor Voortgezet Onderwijs in
onze regio daarover informeren.

Zodra de maatregelen weer versoepeld gaan worden, zullen de buurtsportcoaches en cultuuraanbieders de
eersten zijn die we graag zien terugkeren.
En verder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het is niet toegestaan dat de school zich openstelt voor bijeenkomsten en vergaderingen waar andere
personen dan het eigen team aanwezig zijn.
Externen die binnen de school komen moeten klachtenvrij zijn, geen nauwe contacten hebben met
het personeel van school en een mondkapje te dragen.
Wees zeer terughoudend (verbieden gaat ons te ver) in het bijwonen van cursussen in den lande waar
veel mensen bijeen zijn (“vermijd groepen”).
Wees uiterst kritisch over nut en noodzaak van vergaderingen. Doe ze bij voorkeur via Teams
Zoals in het protocol staat, zullen excursies naar b.v. Veerkieker tijdelijk op een erg laag pitje moeten
worden gezet (“blijf zoveel als mogelijk in je eigen bubbel”);
Het directieoverleg, het directiewerkgroepoverleg, de IB-bijeenkomsten gaan via teams.
De einddatum van bovengenoemde punten is vooralsnog onbekend.

