AAN ALLE OUDERS EN VERZORGERS VAN LIEMERSNOVUM
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Beste ouders en verzorgers,
Hadden we begin dit schooljaar nog de hoop dat we stapje voor stapje de goede kant op zouden gaan, zitten we
op dit moment volgens de deskundigen en kijkend naar de cijfers volop in de tweede golf van de corona crisis.
Het kabinet heeft daarom op maandagavond 28 september jl. nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om
het aantal besmettingen terug te dringen. De maatregelen zijn sindsdien al verder aangescherpt en kunnen nog
verder worden aangescherpt als deze niet het gewenste resultaat hebben.
Het aantal bevestigde besmettingen stijgt ook in onze regio. We maken nu al zeer regelmatig mee dat
collega’s en kinderen afwezig zijn omdat ze getest moeten worden, wachten op de uitslag, of een positieve
uitslag hebben ontvangen. Ook maken we mee dat mensen in quarantaine moeten, omdat er in de directe
omgeving sprake is van corona.
LiemersNovum stelt de veiligheid en gezondheid van haar leerlingen, medewerkers en ouders voorop. Al onze
scholen volgen de richtlijnen vanuit RIVM, GGD en de overheid. Het streven is om het aantal onderlinge
besmettingen tot het minimum te beperken. De verspreiding vindt inmiddels plaats onder alle leeftijdsgroepen.
Als LiemersNovum willen we alles op alles zetten om leerlingen ongehinderd naar school te laten gaan. Dit
betekent dat we ons samen moeten inspannen om het virus onder controle te krijgen.
N.a.v. van bovenstaande feiten, hebben wij als bestuur besloten om een aantal zaken helder met jullie te
communiceren.
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Naast de algehele hygiëne en de ventilatie, blijft de 1,5 meter afstand tussen volwassenen óntzettend
belangrijk. Scholen doen er alles aan om dit in de school te realiseren, maar wij verwachten ook dat u
als ouder/verzorger de adviezen van de overheid en GGD met betrekking tot testen, thuisblijven en
eventuele quarantaine opvolgt.
Op iedere school zal men met elkaar afstemmen op welke wijze studiedagen en teamvergaderingen
ingevuld kunnen worden. Iedere school kan hier zijn eigen keuze in maken, vanzelfsprekend houdend
aan de huidige regels en afspraken.
Stichtingsbreed hebben wij het besluit genomen dat in ieder geval tot aan de kerstvakantie geen fysieke
bijeenkomsten worden gepland waarbij vanuit verschillende scholen collega’s samenkomen.
De schoolarts, trajecten met een ambulant belegeider en geplande oudergesprekken kunnen wel
doorgang vinden, mits ook weer aan de gestelde regels wordt voldaan.
Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht
van luchtweginfecties te beperken. Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in
schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de
voorzieningen voor luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende
gezondheidsrichtlijnen.
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Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen
niet aan deze eisen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen. Ook vanuit
LiemersNovum volgen wij deze stappen.
Tot slot hebben wij helaas ook de keuze moeten maken om in ieder geval tot aan de kerstvakantie
externe uitjes niet langer door te laten gaan, denk bijvoorbeeld aan Techno-Plaza en de NME. De
gymlessen zijn hierop een uitzondering.

Wij beseffen ons dat dit geen fijne berichten zijn, toch denken wij vanuit veiligheidsoogpunt deze keuzes te
moeten maken. Tevens vinden wij het belangrijk een helder signaal af te geven, zeker wanneer overal om ons
heen de afspraken steeds verder worden aangescherpt.
Het is en blijft een bijzonder lastige periode. Heel veel gezondheid gewenst.
Met vriendelijke groet,

Pieter-Jan Buhler
Jos Boonman
College van bestuur LiemersNovum
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