AAN
VAN
DATUM
ONDERWERP

Alle medewerkers van LiemersNovum
College van bestuur
Woensdag 20 mei 2020
Standpunt rondom coronamaatregelen

Documentnaam

2020 05 19 standpunt LN coronamaatregelen

Komende acht weken zullen de meeste scholen nog te maken hebben met maatregelen rondom corona. Nu
duidelijk is dat alle kinderen vanaf 8 juni a.s. weer alle dagen op school verwacht worden komen de volgende
vragen op:
1) Moeten we vanaf 8 juni a.s. op leerplicht gaan handhaven?
ANTWOORD: in beginsel weet elke directeur welke kinderen echt in een medisch lastige thuissituatie zitten.
Daar wordt coulant mee omgegaan. Anders ligt dat met ouders die uit angst voor besmetting hun kinderen
thuishouden. Op grond van deskundigenadvies is daar geen reden meer toe. Deze kinderen worden door de
directeur gemeld aan de leerplichtconsulent.
2) Kunnen we schoolse activiteiten, zoals musicals, schoolreisjes, schoolkamp, speeltuin, slapen op school
e.a. uitvoeren komende weken?
ANTWOORD: niet alles is in één mal te gieten. Uit principe vinden we dat al dergelijke activiteiten moeten
worden gecanceld. Een musical zou bijv. wel kunnen worden voorbereid met als optie een uitvoering in de
open lucht, een uitvoering zonder publiek met video-streaming e.d. Voorzichtigheid blijft ook hier geboden
omdat het onderzoek nog loopt in hoeverre het virus via zingen (en blazen op instrumenten) wordt
doorgegeven.
Overige activiteiten worden niet toegestaan. Dus geen schoolreisjes, geen schoolkamp, geen speeltuinbezoek,
niet slapen op school, e.d.
3) Kan de schoolarts weer aan het werk gaan op school?
ANTWOORD: alle professionals die noodzakelijk zijn voor de medische begeleiding van kinderen worden
toegelaten.
4) Laten we studenten/ stagiaires toe tot onze scholen en kunnen zij hun opdracht conform planning
uitvoeren?
ANTWOORD: het bestuur is van mening dat studenten, zeker lio’s, deel zijn van het team. Zij zijn dus van harte
welkom om hun stageopdrachten uit te voeren, eventueel in aangepaste vorm.
5) Kunnen schoolbegeleiders, ambulant begeleiders, logopedisten e.a. ook weer aan de slag?
ANTWOORD: ook professionals op het gebied van de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen kunnen op
school de draad weer oppakken.
UITERAARD
We blijven achter de adviezen van de overheid staan:
blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
houd afstand tot elkaar (geldt niet voor kinderen onderling);
nies in de holte van de elleboog;
was regelmatig de handen.
VOORAL
Blijf kalm en gebruik het gezonde verstand.
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