AAN ALLE OUDERS EN VERZORGERS VAN LIEMERSNOVUM
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Basisscholen mogen weer open vanaf 8 februari 2021
2021-035-LN-CvB

Beste ouders en verzorgers,
De basisscholen mogen weer open per 8 februari aanstaande. Dat heeft het demissionair kabinet
besloten. Het kabinet volgt daarmee de adviezen van het OMT op dat adviseerde om basisonderwijs,
exclusief BSO, weer open te stellen.
Ondanks de onvermoeibare inzet van scholen om zo goed mogelijk thuisonderwijs te bieden, is fysiek
onderwijs nog altijd kwalitatief het beste voor de leerlingen. Niet in de laatste plaats is het fijn dat
kinderen straks weer leeftijdsgenootjes kunnen zien en is het goed nieuws voor ouders, voor wie het
combineren van thuisonderwijs en werk een uitdaging is.
Het OMT concludeert dat kinderen nog steeds, ook voor wat betreft de Britse variant, weinig bijdragen
aan verspreiding van het virus en milde klachten hebben bij besmetting. Op basis van deze conclusie
kan volgens het kabinet het basisonderwijs dus, met aanvullende maatregelen, veilig openen.
Ook wij als schoolbestuur LiemersNovum zijn blij om onze leerlingen weer op school te mogen
verwelkomen. Voor ons is en blijft het belangrijk dat dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar moet zijn.
De onderwijsraad heeft een nieuw protocol opgesteld omtrent de heropening. We willen benadrukken
dat u erop mag vertrouwen, dat wij er op onze scholen alles aan doen om de schoolgang voor zowel
kinderen als medewerkers veilig te laten plaatsvinden.
Wettelijk verplichte maatregelen voor alle scholen, dus ook voor de scholen van LiemersNovum
-

-

Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari aanstaande weer alle dagen naar school;
Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht;
Leerlingen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus;
Leerlingen blijven ook thuis als een huisgenoot naast gerelateerde coronaklachten ook koorts
(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft;
Vooralsnog geldt voor leerlingen van de basisschool dat zij bij een neusverkoudheid gewoon
naar school mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of
hooikoorts kan een leerling naar school. Dit wordt mogelijk nog aangepast naar aanleiding van
het eerstkomende OMT-advies;
Alle volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand;

-

-

-

De 1,5 meter-regel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar;
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen de scholen, leerlingen en ouders de instructies van
de GGD. Dit is het beleid zoals beschreven op de website van de rijksoverheid.
Als een kind in de klas positief test, moet de hele klas inclusief leerkracht in quarantaine. Vanaf
de vijfde dag kunt u uw kind laten testen. We zullen zoveel mogelijk inzetten op thuisonderwijs
in zo’n periode. Dit geldt voor alle kinderen in de klas. Voor deze kinderen zal er geen
noodopvang zijn op school. U dient hier dan zelf een oplossing voor te vinden. Broertjes en
zusjes van kinderen uit de betreffende klas hoeven, indien zij geen klachten hebben, niet in
quarantaine. Broertjes en zusjes van het kind dat besmet is met corona moeten uiteraard wel
in quarantaine;
Kiest u er als ouder voor uw kind niet te laten testen, dan is 10 dagen quarantaine van toepassing. Na dag 5 ligt de focus op het fysieke onderwijs op school en zal het thuisonderwijs in
mindere mate georganiseerd kunnen worden;
Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere
activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.

Naast de wettelijk verplichte maatregelen, is er ook een handreiking gedaan vanuit het RIVM over
mogelijke aanvullende maatregelen. De precieze invulling hiervan is aan de besturen en de scholen,
passend bij hun schoolspecifieke situatie. Hoe wij met deze adviezen omgaan binnen LiemersNovum
zullen wij hieronder beschrijven.
Aanvullende richtlijnen voor alle scholen van LiemersNovum
-

-

-

-

De scholen hebben extra aandacht voor hygiëne;
De scholen hebben extra aandacht voor goede ventilatie;
De scholen werken waar mogelijk met gescheiden groepen en beperken het contact tussen de
verschillende klassen. LiemersNovum stelt om die reden het dragen van mondkapjes voor de
leerlingen uit de groepen 7 en 8 niet verplicht.
Ouders/ verzorgers/ externen komen alleen op afspraak in het schoolgebouw en houden zich
daarbij aan de afgesproken onderlinge afstand. Het dragen van een mondkapje is dan
verplicht;
Om contactmomenten te beperken, gelden waar nodig gespreide begin-, pauze- en eindtijden.
Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit georganiseerd wordt om contactmomenten tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te beperken;
De leerlingen worden door één ouder/ verzorger gebracht en gehaald;
Scholen organiseren bij het brengen/ halen afstand tussen de ouders/ verzorgers;
Na het brengen/ halen vertrekt de ouder/ verzorger weer zo snel mogelijk om plaats te maken
voor andere ouders/ verzorgers;
Ouders/ verzorgers maken daarnaast zelf de keuze of zij wel of geen mondkapje dragen bij het
halen/ brengen van de leerlingen;
Voorlopig organiseren wij geen samenkomsten in het schoolgebouw waarbij leerlingen van
verschillende groepen bij elkaar komen. Het buitenspelen kan hierop een uitzondering zijn;

-

Externe uitjes zullen net als voor deze lockdown voorlopig nog geen doorgang kunnen vinden.
De gymlessen zijn hierop een uitzondering.

Voor meer informatie wat betreft het coronavirus en het basisonderwijs:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
Vanzelfsprekend zullen alle scholen van LiemersNovum u middels een brief op de hoogte brengen over
eventuele aanvullende en schoolspecifieke afspraken, die passen bij de schoolsituatie van uw
kind(eren). Deze week zullen alle scholen hierover communiceren.
Tot slot willen wij u hartelijk bedanken voor de begeleidende onderwijstaak die u op u hebt genomen.
Complimenten daarvoor.
Het is en blijft een bijzonder lastige periode. Heel veel gezondheid gewenst.
Met vriendelijke groet,

Pieter-Jan Buhler

Jos Boonman

College van bestuur LiemersNovum

