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Aan alle ouders en/of verzorgers van alle scholen van Stichting de Waarden

Zevenbergen, 27 november 2021
Onze ref.: 2021-693/LH/vp
Betreft: Aangescherpte corona maatregelen

Beste ouders en/of verzorgers,
In de persconferentie van afgelopen vrijdag is besloten dat de scholen open kunnen blijven. Wij zijn hier erg
blij mee. Wel zijn er voor het onderwijs aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen en zodat de scholen goed en veilig open kunnen blijven. De maatregelen die onze scholen en u
als ouder/verzorger moeten nemen leest u in deze brief. Ook zijn er een aantal dringende adviezen genoemd,
wij gaan ervan uit dat u deze adviezen opvolgt en hopen op uw medewerking.
Helaas zijn de protocollen voor het basisonderwijs nog niet geactualiseerd. Hierin zijn wij afhankelijk van
het ministerie van Onderwijs en de Primair Onderwijsraad. Het kan dus zijn dat er op onderstaande
maatregelen en adviezen wijzigingen plaats gaan vinden. We hopen hierin op uw begrip.
Leerlingen in vaste groepen (bubbels/cohorten)
De leerlingen worden zoveel als mogelijk in de klas in vaste groepen ingedeeld. Dit kan alleen binnen een klas
of groep als de ruimte en organisatie het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school. De school
van uw kind(eren) brengt u, indien nodig, hiervan op de hoogte.
Snottebellenbeleid: niet meer naar school bij milde verkoudheid
Vanaf maandag 29 november aanstaande mogen leerlingen die verkouden zijn en/of snottebellen hebben
niet meer naar school. Wij begrijpen dat dit erg lastig is, maar vragen u dringend u hieraan te houden. Laat
uw kind testen bij de GGD, dus geen zelftest. Als deze negatief is mag uw kind weer naar school. Als u uw kind
niet wil laten testen mag hij/zij na 24 uur klachtenvrij te zijn weer naar school. Om de scholen verantwoord
open te laten zijn, roepen we roepen ouders op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
Mondkapjesplicht
Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 wordt dringend geadviseerd om bij verplaatsing in de school een mondkapje
te dragen. Dit betekent wanneer zij door de gangen lopen, naar het toilet gaan, et cetera. Wij begrijpen goed
dat dit lastig en vervelend kan zijn. Het is een dringend advies, dus geen verplichting. Ook hier hopen wij om
de scholen verantwoord open te laten zijn, dat u als ouder/verzorger hierin uw verantwoordelijkheid neemt.
Zelftesten
Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 geldt twee keer per week thuis een preventieve zelftest te doen. Dit
geldt niet als uw kind klachten heeft. Bij klachten geldt nog steeds dat uw kind getest wordt in de GGD-
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teststraat of thuisblijft tot dat hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Als de test positief is, gaat de leerling (en de rest
van het huishouden) in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Dit dringende test-advies geldt
voor iedereen, dus ook voor beschermden. De leerlingen ontvangen de testen via school. We hopen de testen
de komende weken op onze scholen te ontvangen en mee te kunnen geven aan uw kind(eren). Hoe dit
precies zal verlopen en eruit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Het ministerie van Onderwijs verwacht
hier in de eerste week van december duidelijkheid over te kunnen geven. Wij gaan u niet verplichten om uw
kind te testen en we gaan ook geen kinderen op school testen.
Wegbrengen en ophalen
Alle leerlingen die dat kunnen, moeten zoveel mogelijk zelf naar school en naar huis gaan. Het gaat er om dat
het halen en brengen van leerlingen door ouders/verzorgers niet plaatsvindt als een leerling zelf naar school
kan. Leerlingen die niet alleen naar school kunnen, worden door maximaal één persoon gebracht.
Tot slot
De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan in op maandag 29 november aanstaande.
Het zal scholen even tijd kost om aan aangescherpte maatregelen in en om de school invulling te geven. We
hopen op uw begrip en medewerking hierin. Laten we samen ervoor zorgen dat we deze tijd zo goed mogelijk
door komen. Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, schroom dan niet om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
bestuurder Stichting de Waarden

