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Coronaregels op scholen
SVB

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Gisteren, 23 november 2021, maakte de overheid een extra uitwerking van de coronaregels
voor scholen bekend. Hieronder leest u de veranderingen voor onze basisscholen.
We kunnen vanaf vandaag helaas geen ouders/verzorgers meer op school ontvangen
Volgens de nieuwe regels mogen we geen ouders/verzorgers meer toelaten in de school. Dat
is heel jammer voor ons allemaal. Dit betekent ook dat we vieringen van Sinterklaas en kerst
zonder ouders/verzorgers moeten doen.
Alleen als het noodzakelijk is dat een ouder/verzorger op school komt, kunnen wij iemand
ontvangen. Dit zijn echt uitzonderingen. Heeft u een reden om op school te komen? Maak hier
van te voren afspraken over met de schoolleiding.
Zelf zijn wij ook zo min mogelijk op school
Onze leerkrachten zijn natuurlijk op school om les te geven. Maar onze lesvoorbereiding,
overleggen en teamdagen doen we online, vanuit huis. Hiermee voldoen we aan de regels van
de overheid en verkleinen we de risico’s op besmetting.
Heeft uw kind klachten die passen bij corona?
Dan blijft uw kind thuis. Denk aan klachten zoals benauwdheid, hoesten en koorts. Met een
neusverkoudheid kan uw kind wel naar school. Zie ook de beslisboom van BOinK (pdf).
Heeft een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact het coronavirus?
Dan blijven alle huisgenoten 5 dagen thuis. Na die 5 dagen kun je je laten testen bij de GGD:
 Is die test negatief? Dan kun je weer naar werk of school.
 Is die test positief? Volg dan de instructies van de GGD.
 Laat je je niet testen na 5 dagen? Dan blijf je 10 dagen thuis.
Let op: het maakt voor thuis blijven niet meer uit of je gevaccineerd of genezen bent van
corona. Dat wás relevant, maar dat is nu veranderd. Nu moet bij een besmetting iedere
huisgenoot thuis blijven, óók als je gevaccineerd of genezen bent.
Moet uw kind thuisblijven?
Dan zorgen wij dat uw kind thuis schoolwerk kan doen. We geven dan bijvoorbeeld schoolwerk
mee naar huis of zetten online schoolwerk klaar. Moet een hele klas thuisblijven, dan
schakelen we met de hele klas over op online onderwijs voor thuis.

Een aanpassing van regels is altijd weer even schakelen
Dat geldt voor u net zo veel als voor ons. Daarbij hopen we op uw begrip. En heeft u vragen of
opmerkingen? U kunt hiervoor altijd terecht bij de leiding van de school.
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,
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Voorzitter College van Bestuur
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