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Aan:
Ouders en/of verzorgers van leerlingen Stichting De Waarden

Zevenbergen, 13 januari 2021
Onze ref.: 2021-2/LH/VP
Betreft: Coronavirus – verlenging lockdown

Geachte ouders en/of verzorgers,
Het kabinet heeft dinsdagavond aangekondigd de lockdown met drie weken te verlengen. Hierbij is ook
aangekondigd dat basisscholen misschien al eerder open mogen, wellicht op 25 januari aanstaande. Dit hangt
af van het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor kinderen.
Stichting De Waarden en de Primair Onderwijs Raad vinden het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo
snel mogelijk weer kunnen openen, mits dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en het
onderwijspersoneel. Zodra er meer informatie bekend is brengen wij u hierover uiteraard op de hoogte. In deze
brief breng ik u op de hoogte van de druk op de noodopvang en de herziene richtlijnen omtrent het testbeleid
bij kinderen tot12 jaar. Graag vragen wij hiervoor uw aandacht.
Noodopvang
Op dit moment maakt een extreem groot aantal leerlingen gebruik van de noodopvang. Vergeleken met de
eerste lockdown ligt het aantal leerlingen veel hoger. Graag wil ik bij u aangeven dat het niet alleen gaat om de
enorme toeloop van de noodopvang, maar het gaat ook over de mogelijke gezondheid risico’s die dit met zich
meebrengt, voor onze medewerkers, de kinderen en uzelf. Zeker zolang de gevolgen van de Britse variant van
het coronavirus nog niet duidelijk zijn.
We laten de noodopvang graag op een verantwoorde wijze verlopen. Onze medewerkers staan voor de
digitale klas, vangen daarnaast kinderen op voor de noodopvang of onze medewerkers zonder klas worden
hiervoor ingezet. Daarnaast springen alle andere medewerkers ook bij om de noodopvang te verzorgen, maar
helaas zijn er door een schrijnend lerarentekort steeds minder mensen beschikbaar. U zult begrijpen dat bij het
uitvallen van deze medewerkers, de kwaliteit van het onderwijs nog meer onder druk komt te staan. Dit alles
bij elkaar betekent dat we alleen extra ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare leerlingen. Helaas is voor
alle andere ondersteuning op dit moment geen ruimte.
Samen zitten we al een behoorlijk lange tijd in een moeilijke situatie. Wij begrijpen heel goed dat thuiswerken
met jonge kinderen een opgave kan zijn. Wellicht kunt u er eens over nadenken om gezamenlijke opvang te
organiseren met ouders en/of verzorgers van vriendjes/vriendinnetjes? Zodat er voor u dagen ontstaan dat u
alleen thuis kan werken zonder de kinderen. De kinderen kunnen samen het schoolwerk maken en met elkaar
hierover overleggen. Vaak werkt dit motiverend voor de kinderen. Hiermee wordt de druk op de noodopvang
ook verminderd en ontstaan er ruimte voor ondersteuning aan leerlingen waar nodig. In de media zijn hierover
verscheidende voorbeelden verschenen in de afgelopen dagen en ook van ouders van leerlingen van onze
scholen hebben we al een paar mooie initiatieven vernomen.
Thuisblijf regels
Verkoudheidsklachten, koorts en benauwdheid zijn voorbeelden van symptomen die passen bij een
besmetting met het coronavirus. Wie deze of andere klachten heeft, die passen bij corona, blijft thuis en laat
zich testen op corona.
Wanneer moeten kinderen thuisblijven?
- Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel)
hoest.
- Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
- het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie en het kind klachten
heeft die passen bij COVID-19;
- het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft
en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve
testuitslag heeft;
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het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het
kind daarna weer naar school.

Wanneer mogen kinderen wel naar de basisschool?
- Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); toch doen wij een
dringende oproep aan u, om uw kind(eren) bij verkoudheidsklachten thuis te laten blijven en
eventueel te laten testen. Wij vragen u dit omdat wij dit verstandig achten, omdat het nog niet
duidelijk is welke invloed de Britse variant van het coronavirus op kinderen heeft.
- als ze af en toe hoesten;
- met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
Wanneer moeten kinderen getest worden?
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:
-

De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,
koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Is de uitslag negatief mag het kind in
principe weer naar school.
Op dit moment gelden alle regels zoals hierboven beschreven voor kinderen die gebruik maken van de
noodopvang op onze scholen. Zodra onze scholen weer fysiek open gaan zullen wij u opnieuw
informeren over de maatregelen die op dat moment gelden.
Carnaval
Met de verlenging van de lockdown is er definitief een streep gekomen door carnaval 2021. Dit is niet geheel
onverwachts, maar voor velen toch een teleurstelling. En helaas ook voor (sommige) kinderen wederom een
activiteit die niet door kan gaan. Op de scholen, waar normaal gesproken carnaval wordt gevierd, wordt
nagedacht over een (online) alternatief voor de kinderen. Er wordt gedacht aan een carnaval gerelateerde
opdracht, uiteraard passend binnen de corona maatregelen en richtlijnen. Denkt u hierbij dus niet aan een
optocht of schoolfeest, maar bijvoorbeeld een knutselactiviteit voor thuis of wellicht in de klas, mochten de
scholen 25 januari weer open gaan. De school van uw kind(eren) zal u nader op de hoogte brengen.
Tot slot
Samen komen we er doorheen, houd moed en hou vol!

Met vriendelijke groet,

dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf
bestuurder
Cc: MR’en van alle scholen

