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Inleiding
Dinsdagavond 15 februari gaf minister Kuipers een
persconferentie. Daarin maakte hij bekend dat de
coronaregels gaan versoepelen. Dat is een mooi bericht
voor ons allemaal. De nieuwe regels gaan de komende
weken stap voor stap in.
Voor onze school gaan de nieuwe regels in na de
voorjaarsvakantie, vanaf maandag 28 februari.

Dit verandert er vanaf 28 februari
•
•
•
•

Een mondkapje dragen in school is niet meer verplicht, maar dat mag nog wel;
We hoeven geen 1,5 meter afstand te houden (tot volwassenen);
We gaan terug naar ons 55 minuten rooster zonder gescheiden pauzes en zonder aparte
looptijden (zie hieronder);
Geeft een (zelf-)test corona aan? Blijf dan 5 dagen binnen, in quarantaine. Zijn die 5 dagen
voorbij en zijn er 24 uur geen klachten meer? Dan stopt de quarantaine. Kijk voor de precieze
regels voor thuisblijven op quarantainecheck.rijksoverheid.nl.
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We blijven de basisregels volgen:
•
•
•
•
•
•

Was je handen goed en vaak;
Bij hoesten en niezen, doe je dat in je elleboog;
Schud geen handen (of ander begroetingsritueel met handcontact);
Doe regelmatig een zelftest;
Test jezelf of laat je testen bij klachten en blijf thuis bij een positieve uitslag;
Wij zorgen voor voldoende frisse lucht in het schoolgebouw.

Afspraken Openbaar Onderwijs Groningen
Daarnaast maken we met alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen deze afspraken:
• We melden besmettingen in de klas niet meer standaard aan alle ouders/verzorgers
Vanuit de regels van de overheid is dit niet nodig. Daarnaast richten wij ons zo veel mogelijk
op goed onderwijs en dan helpt het als wij stoppen met deze administratieve taak. Natuurlijk
krijgen ouders wel altijd bericht als er om veiligheidsredenen iets is, dat zij van ons moet
weten.
•

Ouders vragen we een coronabesmetting van hun kind z.s.m. aan ons te melden
Dat moet sowieso voor ziekmelding voor de les, maar daarnaast moeten wij voor de veiligheid
het aantal besmettingen in de gaten blijven houden.

•

We blijven voorzichtig omgaan met contacten tussen volwassenen van buiten de school
Lesgeven is voor ons het allerbelangrijkst. Dat moet doorgaan. We doen er alles aan om te
zorgen dat lessen niet uitvallen. Daarom blijft het belangrijk om besmettingen zo veel mogelijk
te voorkomen. Dat doen wij met bovengenoemde basisregels, en door het aantal contacten
met volwassenen van buiten de school laag te houden. Dit geldt in ieder geval tot de
meivakantie. In april bekijken we of we deze regels veranderen en hoe we dit na de
meivakantie aanpakken.
Dus geen grote voorlichtingsavond, maar bijvoorbeeld wel een beperkte “speeddate met
ouders” in het kader van Loopbaanoriëntatie. De POP-gesprekken met leerlingen zijn voor een
deel al ingepland. Dit kan op de geplande manier (online) doorgaan. Er gold al een
uitzondering voor bijzondere situaties van ouders die op school kwamen hiervoor. De nieuw
in te plannen POP-gesprekken mogen ook op school.

We gaan een nieuwe periode in
Lang was er sprake van heel veel coronaregels. Dat lijkt nu stap voor stap minder te worden. We zijn
blij weer 'gewoon' samen naar school te kunnen. Het spreekt voor zich dat we goed blijven opletten en
vragen dat ook van u. Zo maken we samen een goed vervolg van het verdere schooljaar mogelijk.

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!
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