MEMO
voor:
van:
onderwerp:
datum:

Ouders
Bestuur Comprix
Corona
19 augustus 2021

Beste ouders,
De PO-Raad heeft 14 juli jl. het laatste protocol gepubliceerd. Dat protocol is ook leidend voor Comprix.
Dat protocol gaat als bijlage bij deze memo. Dat geldt ook voor de meest actuele beslisboom (versie 14 juli ’21).
De volgende wijzigingen zijn daarin onder andere opgenomen:
1. Algemene richtlijn RIVM: Extra toevoeging: ‘bij twijfel, blijf thuis’ – alleen naar school als volledig
klachtenvrij.
2. Thuisblijfregels kinderen: bij milde verkoudheidsklachten mogen kinderen 0-12 jaar wel weer naar
school (opheffing ‘snottebellenbeleid’).
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn daar door OCW nog twee zaken aan
toegevoegd:
3. Leraren en leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs die al
minstens twee weken volledig ingeënt zijn tegen COVID-19, hoeven komend schooljaar niet meer in
quarantaine na contact met een besmette persoon, zo heeft het ministerie van Onderwijs
vrijdagavond bekendgemaakt.
4. Niet-gevaccineerde leraren in het basisonderwijs wordt gevraagd om twee keer per week een zelftest
af te nemen.
In een brief van 16 augustus 2021 aan leraren, directies en schoolbesturen schrijft Minister Slob (o.a.):

Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang?
Voor het primair onderwijs verandert er zeer weinig. Er is sprake van volledig onderwijs. Wat er verandert, is
dat het OMT in haar meest recente advies heeft aangegeven dat het preventief zelftesten door personeel
tweemaal per week niet meer hoeft wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand
volledig gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om de immuniteit op te bouwen (*).
Voor de rest blijft alles bij de situatie die ook gold in de laatste weken van het schooljaar. Volwassenen blijven
dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van
ouders en andere externen in de school. Dit betekent dat ouders beperkt op school kunnen worden ontvangen
en dat schoolkampen en excursies weer onder voorwaarden mogen plaatsvinden (**).Grote bijeenkomsten
zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk.
Daarnaast blijven ook hier de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en
‘vaak handen wassen’ van kracht, evenals de eerdere adviezen zoals opgenomen in het servicedocument.

(*):
(**):

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaalonderwijs

Nog een aantal opmerkingen:

5.

Zolang de 1,5-meter afstandsregel voor volwassenen intact blijft, hebben we ons daar met elkaar aan
te houden. Dat betekent op organisatorisch gebied dat op scholen moet worden getracht op afstand
te vergaderen en te lunchen. In de praktijk echter betekent dit dat indien alle teamleden zijn
gevaccineerd dit met enige souplesse kan worden uitgevoerd.

6.

Ouders zijn op afspraak welkom op school; corona-basisregels zijn van toepassing.

7.

Externen zijn op afspraak welkom op school; corona-basisregels zijn van toepassing.

8.

Ouders mogen op het plein wachten om de kinderen te halen; directie kan ook beslissen ouders
buiten het plein (maar wel op afstand) te laten wachten. (Wij hebben als team besloten om ouders
buiten het plein te laten wachten).

9.

Hoewel het PO-protocol dit wel aangeeft hebben we noch in de brief van Slob van 16 augustus jl. noch
tijdens de persconferentie van 13 augustus jl. meegekregen dat kinderen op de basisschool (in
tegenstelling tot het VO) mondkapjes dragen. Wat ons betreft is het niet nodig. Als de directie echter
van mening is dat het wel noodzakelijk is (b.v. bij besmettingen), dan kan de directie hiertoe beslissen.

Met vriendelijke groet, mede namens Edwin,
Jan Veenstra

