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Beste ouder(s), verzorger(s),

Belangrijke data

Nog steeds hebben we te maken met een pandemie en zullen we ons
als school ook aan de coronamaatregelingen houden. De maatregelen
binnen school zijn onveranderd. Omdat veel kinderen in deze tijd van
het jaar verkouden worden geven we u even een update van de regels
die op school gelden m.b.t. verkouden zijn en welke testen wel of niet
geldig zijn voor school.
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Mag mijn kind naar school als het verkouden is?
Nee, uw kind kan niet naar school. Uw kind kan weer naar school als
het 24 uur klachten vrij is.
U kunt ervoor kiezen om uw kind te laten testen bij de GGD. Dit is nog
steeds het advies. Bij een negatieve testuitslag en geen veranderingen
van klachten (dus geen opkomende koorts of benauwdheidsklachten)
kan uw kind na een negatieve testuitslag weer naar school.

Welke Coronatest is geldig voor school?
We onderscheiden 3 soorten testen. Hoe gaat de school hiermee om?
*GGD-test:
De test waarvoor u naar de teststraat van de GGD gaat is geldig. We adviseren u om hier uw kind te laten
testen.
*Snel-test:
Deze testen worden particulier aangeboden door diverse bedrijven. Een aantal ouders maken bijvoorbeeld
via hun werkgever hiervan gebruik.
Mocht u uw kind bij een particuliere aanbieder laten testen, en heeft uw kind een negatieve uitslag, dan zult
u contact op moeten nemen met school. School zal contact opnemen met het Medisch-school-Team van
de GGD en navraag doen of deze test betrouwbaar is en of het verstandig is om de leerling met
bijbehorende klachten op school te laten komen. School zal samen met de GGD een afweging maken of
de leerling naar school kan.
*Thuis-test:
Dit zijn de testen die sinds kort vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist. Deze testen zijn niet geldig voor
terugkeer naar school. Deze negatieve uitslag is niet betrouwbaar genoeg. De testen zijn bedoeld voor
mensen zonder klachten om te kijken of zij besmet zijn, bijv. voor een bezoek aan opa en oma.
Koorts in gezin
Mocht iemand in het gezin koorts hebben dan, dan kan uw kind ook niet naar school, totdat de koorts 24
uur bij het gezinslid weg is.

Als ik mijn kind niet wil laten testen en mijn kind blijft verkouden. Wanneer kan mijn kind dan wel
naar school?
Bij aanhoudende lichte verkoudheidsklachten mag uw kind op de achtste dag weer naar school. Mochten
klachten veranderen of erger worden, dan blijft uw kind nog thuis.
Beslisboom
In de bijlage : De beslisboom 0 jaar t/m groep 8
U kunt deze ook vinden via deze link: https://www.boink.info/beslisboom

Klasbord
We doen ons uiterste best om vervanging te regelen, maar er zijn momenteel te weinig invallers
beschikbaar. We verwachten dat we in de toekomst vaker ’s avonds of ’s morgens vroeg via klasbord
ouders moeten informeren m.b.t. thuisblijven van hun kind.
Wij hebben ervaren dat bij een mogelijke besmetting, of een ziekmelding van een collega, klasbord het
snelste middels is om de betrokken ouders te informeren.
Overleg
We hebben de afgelopen weken ervaren dat veel ouders bij twijfels of vragen bellen. We stellen dit overleg
erg op prijs. Dit Corona-tijdperk is voor zowel ouders als school een intensieve periode. Het gesprek helpt
bij twijfels en zorgt ook voor wederzijds begrip. We verwachten ook de komende periode dat er
maatregelen veranderen of dat er nieuwe inzichten zullen zijn.

