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Coronanieuws…

Beste ouder(s), verzorger(s),
Inmiddels is De Koperwiek, net als alle andere basisscholen in
Nederland, na de lange winter-lock-down alweer ruim een maand
open. Dat ervaart bijna iedereen als heel fijn! Natuurlijk is het wel
zo dat het, ook in het onderwijs, nog niet helemaal ‘gewoon of
normaal’ is.
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Veiligheid met betrekking tot ieders gezondheid staat voorop en vraagt voorlopig ook in onze
school nog wat aanpassingen en acties die passen bij de richtlijnen van het RIVM en het
landelijke protocol basisonderwijs.
Bij de heropening ontving u van ons een uitgebreide nieuwsbrief waarin die aanpassingen
uitgelegd werden (5 februari jl.). Omdat het voor veel ouders best lastig is om alle richtlijnen
goed op het netvlies te hebben, krijgen we zo nu en dan vragen. Logisch. We zetten de
belangrijkste zaken daarom nog een keertje beknopt voor u op een rijtje. En om ervoor te
zorgen dat u deze informatie makkelijk kunt vinden, plaatsen we deze bovendien op onze
website. We geven u hierbij ook nog even de link naar de beslisboom waar een belangrijk deel
van de informatie in één schema is samengevat: klik daarvoor hier.

Hieronder leest u dus nu nog eens:
■ hoe te handelen bij corona gerelateerde klachten;
■ hoe kunnen kinderen die thuis moeten blijven, toch schoolwerk maken;
■ hoe het geregeld is als een hele groep in quarantaine gaat.
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Hoe te handelen bij corona gerelateerde klachten?
Wat te doen als ouder(s)
■ Heeft uw kind corona gerelateerde klachten (verkoudheid, koorts, benauwdheid), houd uw
kind dan thuis.
■ Geef bij ziekmelding zo duidelijk mogelijk aan wat de klachten zijn en vermeld bij corona
gerelateerde klachten ook of u uw kind al dan niet laat testen.
Wat doet de school?
Indien er sprake is van ziekmelding met koorts en/of benauwdheid, nemen wij contact met u op
om samen met u te bepalen of er een corona-risico is. Dit doen we met het oog op
besmettingsgevaar via eventuele broertjes/zusjes die de school wel bezoeken en/of andere
kinderen dan wel de leerkracht(en) van de eigen groep waarmee nog recentelijk contact
geweest is.
Hoe zijn de richtlijnen?
Bij twijfel of bij duidelijke corona-klachten is het landelijke advies uw kind te testen. Wij volgen
dat advies en vragen u dus om dit te doen.
Wat te doen als de testuitslag binnen is
■ Breng de leerkracht op de hoogte van de uitslag van de test.
■ Bij een negatieve testuitslag kan uw kind vervolgens gewoon weer naar school.
■ Bij een positieve testuitslag neemt de GGD contact met u op om te bespreken welke
maatregelen er in het gezin nodig zijn.
■ Ook de school heeft bij een positieve uitslag contact met de GGD om vast te stellen welke
vervolgacties op school nodig zijn. Dat gaat in bijna alle gevallen over quarantaine. De
GGD adviseert wie er wel/niet voor hoe lang thuis moet blijven. Dat is per keer verschillend
omdat het afhangt van de exacte situatie.
Wat te doen als u niet wilt laten testen
Mocht u uw kind niet willen laten testen dan is het advies van de GGD om uw kind thuis te
houden totdat het tenminste 24 uur helemaal klachtenvrij is (mits het gezin niet in quarantaine
is). Mocht u twijfelen, kunt u altijd zelf contact opnemen met de GGD.
Hoe kunnen individuele kinderen die thuis moeten blijven toch schoolwerk maken?
Welke kinderen worden hier bedoeld?
Het gaat hier om kinderen die thuis zijn maar geen of nauwelijks klachten hebben en wel
onderwijs kunnen volgen. Bijvoorbeeld de kinderen met milde klachten die volgens de richtlijnen
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van het RIVM thuis moeten blijven. Of kinderen die zelf geen klachten hebben maar vanwege
een besmetting binnen het gezin, in quarantaine zitten.
Hoe kunnen deze kinderen het onderwijs volgen?
De Koperwiek zorgt ervoor dat de in het blokje hierboven genoemde kinderen toch onderwijs
kunnen volgen/lesstof kunnen maken. Voor jonge kinderen is dat weer net ietsje anders
geregeld dan voor de midden- of bovenbouwgroepen. In het schema hieronder leest u hoe het
voor de groep van uw kind is opgezet.

Hoe is het geregeld als een groep in quarantaine gaat?
Wanneer wordt bepaald dat een groep in quarantaine gaat?
De richtlijn is als volgt: indien een kind of leerkracht positief getest is op corona, gaat de hele
groep in quarantaine. De school heeft bij een positieve testuitslag altijd contact met de GGD. De
GGD adviseert wie er wel/niet voor hoe lang thuis moet blijven. Dat is per keer verschillend
omdat het afhangt van de exacte situatie.
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Moeten broertjes en zusjes dan ook in quarantaine?
Kinderen moeten in quarantaine wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die positief
getest is op corona. Zolang de kinderen die in quarantaine zitten zelf geen klachten of positieve
testuitslag hebben, mogen hun gezinsleden wel naar buiten. Broertjes en zusjes kunnen dus
gewoon naar school, mits zij geen corona gerelateerde klachten hebben.
Hoe gaat het afstandsonderwijs tijdens de quarantaineperiode van een groep?
Het opstarten van het afstandsonderwijs kan, afhankelijk van de mogelijkheden, per situatie
verschillen. Als de eigen leerkracht bijvoorbeeld positief is en te ziek om les te geven heeft de
school even wat tijd nodig om te bepalen (te regelen) welke vervangende leerkracht het
onderwijs kan verzorgen. U wordt daarover op het moment dat er sprake is van een
groepsquarantaine nader geïnformeerd.De Koperwiek streeft ernaar het afstandsonderwijs
gedurende de quarantaineperiode te organiseren:

Hoe lang duurt die quarantaine?
De groep blijft in principe 10 dagen, na het laatste contact met degene die positief is getest, in
quarantaine. De quarantaineperiode kan verkort worden als kinderen na 5 dagen (ook als er
geen klachten zijn) getest worden en de uitslag negatief is. Bij een negatieve testuitslag mogen
die kinderen weer naar school.
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Wanneer mogen kinderen die op de 5de dag getest worden weer naar school?
Als ouders op de 5e dag een reguliere test laten doen, betekent dit over het algemeen dat hun
kind op de 6e dag de uitslag ontvangt. Is die negatief, dan kan het kind vanaf de 7e dag weer
naar school komen mits er een leerkracht beschikbaar is die de kinderen kan opvangen.
Als de uitslag van de reguliere test echter zeer snel verwerkt wordt door de GGD of ouders (op
eigen initiatief) kiezen voor een sneltest en de uitslag negatief blijkt, mag het kind op de 6e dag
weer naar school. Ook hier geldt mits er een leerkracht beschikbaar is die de kinderen op kan
vangen.
Om het overzicht te bewaren kunnen kinderen die in de loop van een schooldag de uitslag
krijgen de dag erna pas naar school komen en dus niet onder schooltijd.

Hoe gaat het in zijn werk als kinderen op verschillende dagen terug komen na quarantaine?
De terugkeer-regel (zie het blokje hierboven) vraagt dat er binnen één groep vanaf de 6de dag
zowel op school als online les gegeven wordt en dat de groepssamenstelling op dag 7 daarbij
ook nog wijzigt. Daarbij zal steeds goed gekeken moeten worden wat in de praktijk wel en niet
zo goed werkt. Mochten er in dat soort situaties nog speciale aanpassingen nodig zijn, dan
brengen wij u hier tijdig van op de hoogte.
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