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Aan alle ouders en/of verzorgers van alle scholen van Stichting de Waarden

Zevenbergen, 17 november 2021
Onze ref.: 2021-539/LH/vp
Betreft: corona

Beste ouders en/of verzorgers,

In de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn aangescherpte richtlijnen voor corona aangekondigd. Er zijn
geen specifieke maatregelen voor het onderwijs aangekondigd. Helaas merken we op onze scholen dat het
aantal positief geteste leerlingen toeneemt. In deze brief breng ik u op de hoogte van de laatste informatie
en geldende maatregelen.
Alert blijven op symptomen
Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen. In
de persconferentie van afgelopen vrijdag is aangekondigd dat alle gezinsleden (gevaccineerde en
ongevaccineerde) in quarantaine gaan als een huisgenoot positief is getest op het coronavirus. Binnen alle
scholen van Stichting de Waarden wordt deze maatregel opgevolgd.
Kinderen met verkoudheidsklachten
Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts. Kinderen met
verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. We merken dat het aantal positief geteste leerlingen oploopt
en door te testen bij klachten kunnen risico’s op tijd beperkt worden. Dit voor de veiligheid van uw kind(eren)
en onze medewerkers. Daarom vraag ik u:

Als u kind verkoudheidsklachten of corona gerelateerde klachten heeft, om uw kind te laten testen op het
coronavirus. Het is uiteraard geen verplichting om uw kind te testen, het is een dringende oproep. Een zelftest
is helaas niet voldoende, alleen een GGD test is geldig.

Basisregels binnen alle scholen
Binnen al scholen van Stichting de Waarden gelden de volgende regels:
•
•
•
•

Thuisblijven bij klachten en testen.
Vaak en goed handen wassen.
Geen handen schudden.
Volwassenen houden 1,5-meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor onze medewerkers onderling
of ten opzichte van ouders en andere externen in de school.
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•
•
•
•

•

Externen dragen bij bewegingen in de school een mondkapje.
Voldoende frisse lucht (ventilatie).
Extra schoonmaken van (speel)oppervlakken.
Ouders/verzorgers worden beperkt ontvangen op school of met aanvullende maatregelen. Deze
worden door de school gecommuniceerd aan de ouders. Deze maatregelen kunnen per moment
aangepast worden, wij vragen hiervoor uw begrip.
Grotere schoolactiviteiten waarbij ouders mogen komen worden per school beoordeeld. Deze
worden door de school gecommuniceerd aan de ouders. Deze maatregelen kunnen per moment
aangepast worden, wij vragen hiervoor uw begrip.

Thuisonderwijs
In de afgelopen week zijn een aantal klassen door besluit en richtlijnen van de GGD in quarantaine gegaan.
Dit vanwege positief geteste leerlingen in deze klassen. In deze situaties wordt direct het thuisonderwijs
opgestart.
Helaas komt het ook voor dat een leerkracht getest moet worden op het coronavirus of in verplichte
quarantaine zit. Voor dit soort situaties werken wij binnen onze gehele stichting met een team aan
medewerkers die werkzaam zijn in de zogenoemde “vervangingspool”. We merken de laatste weken dat alle
medewerkers binnen deze pool zijn ingezet of extra worden ingezet om vervangingen vanwege corona op te
lossen. Hierdoor ‘raakt de vervangingspool leeg’. Er zijn onvoldoende mensen beschikbaar zijn. Dit komt door
de huidige corona situatie en het tekort aan onderwijspersoneel wat er nog steeds is.
Wij doen er op al onze scholen alles aan om een klas niet naar huis te hoeven sturen. Maar het kan helaas
wel voorkomen dat er klassen naar huis worden gestuurd door de huidige corona situatie. Ook dan wordt het
thuisonderwijs direct opgestart. Wij realiseren ons dat dit ook een enorme impact kan hebben op uw
thuissituatie. Ik vraag hiervoor op voorhand uw medewerking en begrip.
Tot slot
Laten we samen waakzaam en gepast voorzichtig zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Mocht u vragen
hebben neemt u dan contact op met de schooldirecteur van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,

Lucienne Hoogwerf
bestuurder Stichting de Waarden

