Aan de ouders/verzorgers van
leerlingen op scholen van SKOWF

16 augustus 2020

Betreft: opstart scholen vanaf maandag 17 augustus/woensdag 19 augustus

Geachte ouders,
Wij vinden het fijn dat er ook na de zomervakantie weer volledig onderwijs op de scholen gegeven
kan worden. Het elkaar opnieuw zien en ontmoeten, het samen optrekken is belangrijk en zal de
komende weken centraal staan. De oplopende besmettingen laten zien dat het coronavirus niet is
verdwenen; er blijven ook de komende periode regels noodzakelijk om de school een veilige plek te
laten zijn.
In deze brief willen wij u informeren over de richtlijnen die de scholen van SKO West-Friesland
hanteren vanaf aanstaande maandag 17 augustus. Eventuele aanvullende schoolspecifieke richtlijnen
zal de school met u communiceren.
Op dit moment gelden de richtlijnen zoals vermeld in het landelijk protocol basisonderwijs (versie 25
juni 2020). Dit zijn dezelfde richtlijnen als de laatste weken voor de zomervakantie. Daarnaast is er
extra aandacht voor de ventilatie en zijn er quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen.
Hieronder zetten wij de belangrijkste regels voor u op een rij:
-

-

Alle kinderen gaan volledig naar school.
Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
Tussen alle volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
De school zorgt ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen.
Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Omdat scholen bij het halen en brengen de 1,5 meter afstand tussen volwassenen niet
kunnen garanderen, is het niet toegestaan de school te betreden voor het halen en brengen
van de kinderen. De school zal de schoolspecifieke afspraken rondom het halen en brengen
met u communiceren.
Ouders/verzorgers mogen na het maken van een afspraak de school betreden voor overleg.
Bij het binnentreden wordt triage (gevraagd naar gezondheid en omstandigheden) toegepast.
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid
gewoon naar school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft
- kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en
daarover zijn geïnformeerd door de GGD.
- er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het
nieuwe coronavirus. Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te
testen.
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-

-

-

-

-

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19
(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of
plotseling verlies van reuk of smaak);
- als het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19
(koorts en/of benauwdheidsklachten).
Heeft uw kind chronische luchtwegklachten, overleg dan met de school en de huisarts. Als de
klachten herkenbaar onveranderd passen bij de bestaande aandoening, dan kan uw kind wel
naar school.
Wie terugkomt uit een oranje of rood land vanwege een corona-uitbraak wordt dringend
geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt voor iedereen boven de 12 jaar.
Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel naar school, de opvang en deelnemen aan
sportactiviteiten, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. Voor het halen en brengen van de
kinderen moeten dan anderen worden gevraagd.
Voor leerlingen die niet op school kunnen komen vanwege gezondheidsklachten wordt een
vorm van afstandsonderwijs of een andere passende invulling gezocht, passend bij de
mogelijkheden van de school en het kind.
We zijn ons bewust van het belang van een goede ventilatie op de scholen. Wij houden ons
aan de gegeven adviezen.
Kort samengevat zijn de belangrijkste adviezen voor ventileren:

-

-

Wij luchten regelmatig klaslokalen en andere ruimten. Dit doen we in ieder geval tijdens de
pauzes en voor, tussen en na schooltijd. Dit kan bijvoorbeeld door gedurende 10 tot 15
minuten ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Er moeten dan zo min mogelijk
mensen in het lokaal aanwezig zijn.
Wij voorkomen recirculatie binnen een ruimte en luchtstromen door bijvoorbeeld ventilatoren
en mobiele airco’s.
Wij controleren de komende periode het ventilatiesysteem van de school, blijkt dat dit niet
voldoet aan het Bouwbesluit, dan gaan wij in overleg met de GGD en zal het gebouw op dit
punt aangepast worden.

Wij begrijpen dat deze regels veel van u, maar ook van het personeel en de kinderen vragen. Het
belang van een veilige en gezonde schoolomgeving voor iedereen staat hierbij bovenaan.
Wij wensen u en de kinderen een prettig schooljaar toe.
Vriendelijke groet,
Leo Wijker
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