Elspeet, 11 maart 2021
Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij wil ik u informeren hoe we omgaan met
-

het geven van het onderwijs
verkoudheidsklachten en kinderen die niet getest worden

Onderwijs
We zijn blij dat de kinderen weer op school zijn.
Onze prioriteit ligt in de komende maanden op het geven van de zogenaamde primaire vakken:
lezen, taal, spelling en rekenen. We hebben in kaart gebracht welke kinderen achterstanden
opgelopen hebben. Kinderen die in de bovenbouw meer aankunnen, krijgen op maandagmiddag
extra uitdaging van Hesther Mulder.
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen de halfjaarlijkse testen voor het leerlingvolgsysteem. Aan
de hand van de resultaten zal het onderwijsprogramma worden aangepast.
Subsidiegelden die we van de overheid krijgen, om achterstanden die opgelopen zijn tijdens de
lockdown te verhelpen, worden hierop volop ingezet. Op deze gelden werkt Roline Dooijeweerd
gedurende elf weken, twee dagen in de week. Zij geeft kleine groepjes kinderen extra instructie.
Veelal zijn dit kinderen uit de onder en middenbouw.
We zijn dus intensief op school bezig met het geven van het onderwijs. Daarom kunnen we kinderen
van ouders, die bij verkoudheid hun kind niet willen laten testen, minimale ondersteuning vanuit
school aanbieden.
Hoe te handelen bij verkoudheidsklachten
Nu de scholen weer begonnen zijn, wordt duidelijk dat het soms even zoeken is naar hoe er het beste
gehandeld kan worden in specifieke gevallen. Het is dan nodig om te weten hoe bepaalde richtlijnen
zoals bijvoorbeeld verwoord in de beslisboom van de Boink geïnterpreteerd moeten worden.
Het is overduidelijk dat elk kind met klachten die passen bij Corona (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak
zonder neusverstopping) thuis blijft. Er wordt dan geadviseerd om te testen, zodat duidelijk is of er
wel of geen sprake is van een coronabesmetting.
Zoals u weet kan ‘testen’ echter niet verplicht worden. Een kind mag weer naar school als het
minimaal 24 uur volledig klachtenvrij is.
Maar hoe dan te handelen als een kind langdurig (milde) coronaklachten heeft en niet getest is?
De beslisboom zegt hierover het volgende:
Niet getest? Een kind met klachten mag weer naar de opvang/school als het minimaal 24 uur volledig
klachtenvrij is, met een maximum van 7 dagen in het geval van aanhoudende milde klachten.

Het is vervolgens natuurlijk de vraag wat er dan wordt verstaan onder milde klachten. Omdat we in
aller belang goed willen handelen, hebben we daarom contact gezocht met de GGD.
Dit heeft de volgende kennis opgeleverd:
1. Bij verkoudheidsklachten blijft een kind zoals bekend thuis, na 24 uur klachtenvrij (als er geen test
is afgenomen) mag het kind weer naar school.
2. Als er niet getest is en er blijft sprake van aanhoudende milde (verkoudheids)klachten zonder
benauwdheid en koorts, dan mag een leerling na het maximum van 7 dagen (ook) weer naar school.
2. Dit geldt uiteraard niet als een huisgenoot van de leerling besmet was met corona (dan geldt de 10
dagen regel vanaf het laatste contact) en volgt het gezin de adviezen van de GGD op.
We waarderen het hoe een ieder omgaat met de verschillende maatregelen, vooral ook met het
thuishouden van leerlingen die verkoudheidsklachten hebben. Blijf scherp op de maatregelen, regels
die we met elkaar hebben afgesproken. Dan doen we er alles aan om het virus verder buiten onze
school te houden.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Bij vragen kunt u uiteraard bij mij
of de leerkracht van uw kind terecht.
Met vriendelijke groet,
Albert Magré
Directeur Da Costaschool
Elspeet

