Coronamaatregelen KC Baeks Kompas en Brede school de Bron m.i.v. 29 november 2021.
Na de persconferentie van vrijdag 26 november jl., zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs
landelijk aangescherpt. Daarom zijn de volgende maatregelen van kracht op onze scholen:
Algemene regels/afspraken.
- In de schoolgebouwen en op de speelpleinen houden volwassenen 1,5 meter afstand van
elkaar.
- De basisregels: regelmatig handen wassen (bij binnenkomst verplicht!), geen handen
schudden en niezen/hoesten in de elleboog, gelden uiteraard ook op onze scholen. Naast
onze mechanische ventilatiesystemen wordt er ook regelmatig gelucht in de verschillende
ruimtes.
- Alle medewerkers, externe bezoekers (alleen in schoolgebouw indien echt noodzakelijk) en
kinderen van de groepen 6,7 en 8 dragen een mondkapje tijdens het lopen door het
schoolgebouw. Het verzoek is om kinderen van de groepen 6,7 en 8 ook twee keer per week
thuis te testen middels een zelftest.
- Bij klachten is het dringende advies: laat je testen middels een PCR-test en blijf in afwachting
van de uitslag thuis!
- Indien mogelijk komen de kinderen alleen naar school en gaan ze alleen van school naar huis.
Indien dit niet mogelijk is, wordt het kind gehaald en gebracht door één volwassene.
- In de schoolgebouwen vormen de clusters/units de zogenaamde ‘bubbels’ en blijven de
kinderen en indien mogelijk ook de medewerkers dus per cluster/unit gescheiden van elkaar.
- De directie neemt een besluit t.a.v. het wel/niet doorgaan van activiteiten en vieringen. Bij
alle activiteiten die wel doorgaan, zijn geen ouders/verzorgers of andere externen aanwezig
in het schoolgebouw.
Quarantaines / niet naar school komen.
- Wat betreft quarantaines en wel/niet naar school mogen bij klachten en/of positieve PCRtesten van kinderen en medewerkers (ook bij besmetting van een huisgenoot) worden altijd
de richtlijnen van de GGD Zuid-Limburg gevolgd. Indien een kind of huisgenoot positief test
op een zelftest, is het dringende verzoek om in afwachting van de uitslag van een officiële
PCR-test jullie kind(eren) thuis te houden van school.
- Vanaf heden mogen kinderen ook bij milde verkoudheidsklachten niet zo maar naar school
komen. Bij echte hele milde klachten is het wel toegestaan om een zelftest af te nemen en
als deze negatief is, mogen de kinderen wel naar school. Indien dit van toepassing is en er is
een zelftest afgenomen, dan dit graag even doorgeven via mail aan de leerkracht(en) van het
kind. Mocht de leerkracht op school constateren dat het toch geen milde klachten betreffen,
dan zal deze contact met u opnemen en dient het kind toch thuis te blijven.
- Neem bij twijfel over wel of niet naar school kunnen komen van het kind en eventuele
broertjes/zusjes altijd even contact op met de directie (BS de Bron: k.tholen@kindante.nl /
KC Baeks kompas: b.meijs@kindante.nl).
Melden positieve testresultaten.
- Wij vragen alle ouders/verzorgers om een mail te sturen naar de directie (BS de Bron:
k.tholen@kindante.nl / KC Baeks Kompas: b.meijs@kindante.nl) indien een kind positief
getest is op een officiële test (dus niet op een zelftest). Geef in die mail ook aan of al bekend

-

is of het kind wel of niet in de besmettelijke periode op school is geweest en volg de
quarantaineadviezen van de GGD (ook voor eventuele broertjes/zusjes).
Indien een kind positief test op een zelftest, is het verzoek dit kenbaar te maken bij de
leerkracht(en) van het kind via mail. Tevens het dringende verzoek om het kind en eventuele
broertjes/zusjes (ook graag afmelden bij leerkracht(en) uit voorzorg thuis te houden tot dat
de officiële test is afgenomen.

Online afstandsonderwijs en thuiswerk.
- Indien een groep in quarantaine is, wordt er door de leerkracht(en) gezorgd voor online
afstandsonderwijs en thuiswerk. Leerkrachten geven niet tegelijk fysiek en online onderwijs,
dus zodra de eerste kinderen na testen terugkeren op school, krijgen kinderen die nog thuis
moeten blijven alleen thuiswerk.
- Individuele kinderen die vanwege klachten en/of positieve test (ook bij een huisgenoot) thuis
moeten blijven kunnen voor thuiswerk terecht bij de leerkracht(en), maar krijgen dus geen
online afstandsonderwijs.
Wie kunnen wel/niet in het schoolgebouw?
- Ouders/verzorgers komen niet in de schoolgebouwen tenzij dit dringend noodzakelijk is in
het belang van het kind (bij vragen/opmerking dus graag de leerkrachten mailen).
- Externen komen niet in de schoolgebouwen tenzij dit echt noodzakelijk is voor de
begeleiding van individuele kinderen. In dat geval krijgen de betreffende externen
toestemming van de leerkracht(en) om het gebouw te betreden. Externen werken dan wel in
een aparte ruimte en komen niet in de groepen. Verzoek aan medewerkers om zelf
eventuele gastlessen e.d. te annuleren. Observaties door externen in de groepen kunnen
alleen bij hoge uitzondering plaatsvinden met toestemming van de directie en goedkeuring
van de betreffende leerkracht(en).
- Externe bezoekers die toestemming hebben om onze schoolgebouwen te betreden, dragen
een mondkapje bij het lopen door de school.
- I.v.m. zoveel mogelijk thuiswerken, zullen medewerkers na schooltijd minder goed
bereikbaar zijn op school. Het is daarom raadzaam om medewerkers te mailen.
- Medewerkers zullen eventuele gesprekken met ouders/verzorgers en externen voeren via
MS Teams.
Wij hopen op jullie begrip voor deze maatregelen!
Kim Tholen (k.tholen@kindante.nl) en Bob Meijs (b.meijs@kindante.nl).

