Aan: ouders / verzorgers
Datum: 8 september 2020

Beste ouders / verzorgers,
De scholen zijn ondertussen al weer twee weken open. Helaas is het COVID-19 virus nog niet
verdwenen en hebben wij moeten constateren dat de geldende maatregelen invloed hebben op het
bieden van volledig toegankelijk onderwijs. Denkt u hierbij aan het thuisblijven van medewerkers en
leerlingen bij corona-gerelateerde klachten.
Onderwijsgroep Amstelland volgt het Protocol basisonderwijs (versie 1 september 2020). Dit protocol
is opgesteld door onder meer de PO-raad en gebaseerd op de adviezen van het RIVM. Deze is hier te
vinden: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
Met onze scholen is aanvullend afgesproken dat de schoolleiding strengere maatregelen mag
hanteren dan in het protocol opgenomen, zoals een besluit om geen ouders in school te laten.
Zoals wellicht bij u bekend krijgt onderwijzend personeel geen voorrang bij het testen wanneer zij
corona-gerelateerde klachten hebben. Helaas zijn de wachttijden om te testen en de uitslag binnen te
krijgen bij de GGD op dit moment erg lang. Om die reden hebben wij als Onderwijsgroep Amstelland
besloten om een particulier bureau in te schakelen om ons onderwijzend personeel sneller te laten
testen, zodat we op die manier de afwezigheidsduur van een medewerker kunnen verkorten.
Wanneer vervanging van een medewerker echter niet mogelijk is wordt de klas naar huis gestuurd en
wordt een passende oplossing gezocht om het onderwijs (op afstand) te kunnen blijven bieden.
Vanuit het RIVM zijn maatregelen geformuleerd die betrekking hebben op de situaties waarin uw kind
niet naar school kan gaan. Deze situatie doet zich voor als uw kind lichte ziekteverschijnselen heeft.
Het RIVM schrijft dan voor om de leerlingen niet naar school te laten gaan. Ondanks het feit dat we
weten dat deze maatregelen ouders belasten vinden we het als Onderwijsgroep Amstelland nodig om
hierin onze verantwoordelijkheid te nemen en de regels van het RIVM na te leven.
Concreet betekent dit dat wanneer een leerling voldoet aan één van de volgende kenmerken wij u
verzoeken om uw zoon of dochter niet naar school te laten gaan:
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
• als de leerling contact heeft met een patiënt waar COVID-19 is bevestigd;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of
smaak);
• als de leerling contact heeft met een patiënt waar COVID-19 is bevestigd;
• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van
benauwdheid heeft.
Mocht onder schooltijd blijken dat bovengenoemde kenmerken op de leerling van toepassing zijn dan
zal de leerkracht contact met u zoeken met het verzoek om uw kind van school op te halen.
Twijfelt u of uw kind wel of niet naar school mag? Dan kunt u gebruik maken van de ‘Beslisboom
verkouden kinderen toelaten’ (versie 3 september 2020). De twee versies (0 – 6 jaar en 7 – 12 jaar)
zijn hier te vinden: https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind
Wij beseffen ons terdege dat dit een groot beroep op u als ouder / verzorger doet. Toch vragen wij om
uw begrip, omdat de genomen maatregelen nodig zijn voor de continuïteit van het onderwijs voor onze
leerlingen. Voor meer vragen of informatie kunt u terecht bij uw schoolleiding.
Met vriendelijke groet,
Ben Kuiper
Voorzitter College van Bestuur a.i.
Onderwijsgroep Amstelland

