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Nieuwsbrief in Coronatijd
De persconferentie van vrijdag 12 november jl. was voor ons aanleiding om de
werkgroep Corona bijeen te roepen om te bespreken hoe de stand van zaken op
de scholen is en of we gezamenlijke maatregelen moeten treffen tegen de
oplopende besmettingscijfers.
Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe maatregelen
nodig zijn om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Voor scholen blijven
de maatregelen beperkt, die blijven in principe open zonder aanvullende
maatregelen.
De werkgroep Corona heeft dit besproken omdat ook wij een toename zien van
de besmettingen binnen onze scholen. Belangrijkste doel is voor ons het
verzorgen van onderwijs, al dan niet op afstand, en een veilig klimaat voor ons
personeel en de leerlingen.
Daarom hebben wij de volgende regels afgesproken:
• Het wordt afgeraden om ouders/verzorgers toe te laten in de school. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken en kan mensen gevraagd
worden om een mondkapje te dragen. Wel zullen we zoveel mogelijk contact
houden met de ouders en verzorgers via telefoon en internet, bijv. Teams.
Dit geldt ook voor ‘externen’, maar zodra deze een bijdrage leveren aan het
leerstofaanbod is het in het belang van de leerlingen dat zij blijven komen.
Wel kan er aan hen gevraagd worden om extra voorzorgsmaatregelen te
treffen zoals bijv. vooraf een zelftest te doen en/of het dragen van een mondkapje. Denk hierbij aan de gymleerkrachten, muziekonderwijs, logopedie,
ondersteuning voor dyslectische leerlingen, etc.
• T.a.v. het ‘snotterbeleid’ is het ter beoordeling van de leiding van de school
om kinderen al dan niet toe te laten op school. Hebt u het gevoel dat uw kind
ziek is laat hem of haar dan testen bij de GGD. We gaan hierbij uit van het
gezonde verstand van iedereen.
• Van groot belang is om ons te houden aan alle algemene maatregelen om
verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan:
 Bij klachten (loopneus, hoesten, niezen, verkoudenheid, koorts) ga je






testen (ook als je gevaccineerd bent of corona hebt gehad)
Gedurende de dag wast iedereen regelmatig z’n handen met water en
zeep of handgel.
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Geen handen schudden
Hoesten en niezen in de elleboog
We zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht in de ruimtes.
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Ook is er door ons kabinet besloten om de quarantaineregels aan te
passen. Als een huisgenoot besmet is met het coronavirus moet nu toch
het hele gezin in isolatie en thuis blijven. Deze maatregel geldt ook voor
mensen die gevaccineerd zijn.
Met de huidige personeelstekorten komt de beschikbaarheid van onderwijspersoneel nog verder onder druk te staan. Ook bij OPONOA merken
we dat er nauwelijks inval beschikbaar is. Dankzij de inzet en bereidheid
van collega’s is de uitval van leerkrachten en onderwijsassistenten nog
steeds redelijk op te vangen. Mede daardoor kan het onderwijs
doorgang vinden en daar zijn we enorm blij mee.
Dit blijft een punt van aandacht.
De sinterklaasviering is besproken en we zullen deze weer coronaproof
organiseren. Dat hebben we vorig jaar al kunnen oefenen. Per school of
stad/dorp kan het verschillen hoe hier mee wordt omgegaan. Heldere
communicatie en afstemming met de MR is basaal.
T.a.v. van de kerstvieringen wachten wij de toekomstige maatregelen af.
De verwachting is dat ook dat feest coronaproof georganiseerd moet
worden.
Verder komt er steeds meer aandacht voor het sociaal en emotioneel
welbevinden van onze leerlingen. Welke invloed heeft de schoolsluiting
op hen gehad? Wij hebben daar uiteraard alle aandacht voor en zullen
uitzoeken of hier speciale programma’s op ontwikkeld zijn.
Verder blijft de schoolleiding (samen met het team en de MR)
verantwoordelijk voor de regels op een school. Zij beoordelen wat in en
om hun school noodzakelijk is.

Tot slot:
In de samenleving van dit moment is het heel belangrijk om met elkaar in
gesprek te gaan en te blijven. Iedere mening doet er toe en vanuit de diversiteit aan inzichten moeten we handelen volgens de maatstaven die op dit
moment gelden, ook al is dit niet fijn. We moeten de coronacrisis samen
aanpakken en door te luisteren naar elkaar, aandacht te hebben voor elkaars
emoties en met aandacht en respect voor elkaar, komen we er samen door.
Na de persconferentie van 3 december a.s. zal de werkgroep Corona weer in
overleg gaan en bekijken wat op dat moment aan de orde moet komen.

We wensen iedereen veel wijsheid en sterkte in deze tijd. Blijf gezond!

