26 januari 2022, extra editie
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, opnieuw een extra editie van de
InformatieBron. Onderstaand de voor u relevante zaken op een rij.

Kinderen niet meer in quarantaine na nauw contact met positief getest persoon
Leerlingen die in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het coronavirus hoeven niet in
quarantaine, tenzij zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.

Groep niet meer in quarantaine
Bij drie of meer besmettingen in een klas hoeft niet meer de hele groep in quarantaine. Alleen de
leerlingen die besmet zijn met het coronavirus blijven thuis.

Wanneer naar school en testen bij milde klachten
De kinderen moeten nog steeds bij milde klachten thuis blijven (denk aan verkoudheidsklachten zoals
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en/of verhoging).
Hierop zijn drie uitzonderingen. Uw kind mag wel naar school als:
● het om voor het kind gebruikelijke luchtwegklachten, hooikoorts- of astma gaat
● uw kind korter dan 8 weken geleden besmet is geweest met het coronavirus
● de uitslag van de zelftest die u bij uw kind afneemt negatief is.
We vragen u dringend de zelftest af te nemen kort nadat de klachten zijn begonnen. Als de uitslag
negatief is, mag uw kind naar school. We zien wel graag dat u, zo lang als de klachten voortduren,
elke dag een zelftest bij uw kind doet!
Als de uitslag van de zelftest positief is, gaat uw kind in isolatie en laat u uw kind testen door de GGD.
Is de uitslag van de GGD-test negatief, dan mag uw kind weer naar school. Als de uitslag positief is,
dan blijft uw kind thuis en volgt u het advies van de GGD.

Wanneer naar school en testen bij meer of ernstige klachten
Als uw kind meer of ernstige klachten heeft, dan vragen we u om uw kind thuis te houden en bij de
GGD een afspraak voor een pcr-test te maken.
Hierop is één uitzondering. Uw kind hoeft zich in principe niet te laten testen als uw kind korter dan 8
weken geleden besmet is geweest met het coronavirus. We vragen u echter om in dit geval voor de
zekerheid contact op te nemen met de GGD.
Is de uitslag van de GGD-test van uw kind negatief, dan mag uw kind weer naar school. Als de uitslag
positief is, dan blijft uw kind thuis en volgt u het advies van de GGD.

Overige adviezen en regels voor de kinderen
Het is belangrijk dat u de kinderen regelmatig test door middel van een zelftest, ook als uw kind geen
klachten heeft. Verder gelden nog steeds o.a. de volgende adviezen en regels:
● de leerlingen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd om twee keer per week door hun
ouder(s)/verzorger(s) een preventieve zelftest te laten doen
● de leerlingen vanaf groep 6 worden dringend geadviseerd om in de gangen een mondkapje te
dragen
● de leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Reminder adviezen en regels voor ouders
Ouders/verzorgers mogen in de regel nog steeds niet in school. We hebben hier voor (een deel van)
de lopende en aanstaande oudergesprekken een uitzondering op gemaakt. We gaan er namelijk
vanuit dat we de gesprekken coronaproof kunnen organiseren als u de volgende adviezen en regels
volgt:
● Het dringend advies is om een mondkapje te dragen tot het moment dat u zit.
● Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere volwassenen en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
van kinderen.
● Blijf thuis als u coronagerelateerde klachten heeft of de afgelopen 24 uur gehad heeft.
Kom alleen naar school als u bij milde klachten een negatieve zelftest heeft, bij meer of ernstige
klachten een negatieve PCR-uitslag heeft of als het voor u om gebruikelijke luchtwegklachten,
hooikoorts of astma gaat.
● Blijf ook thuis als één van uw huisgenoten verkoudheidsklachten én koorts heeft (38 graden
Celsius of hoger). Kom alleen naar school als iedereen 24 uur klachtenvrij is.
● Blijf ook thuis als voor u een isolatie- of quarantaineplicht geldt.
Verder vragen we vriendelijk om buiten voor de klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en
de klas via de klassendeur te betreden.
Dank alvast voor uw medewerking!

Tot slot
We rekenen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt om verspreiding van het virus
zoveel mogelijk te voorkomen. Dan kunnen we zo optimaal mogelijk aan de kinderen onderwijs
blijven geven.

Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 28 januari 2022

