Informatiebulletin Corona en school

Aan:

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van De Ridderhof

Betreft:

Informatie over het coronabeleid van school en antwoord op veelgestelde vragen

Utrecht, 30 april 2021.

Beste ouders en verzorgers,
Met deze brief informeer ik u over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de coronamaatregelen op
school. We ontvangen als school via de leerkrachten, MR, administratie en directiemailbox vragen die u
als ouder bezighouden. In deze brief probeer ik hier zo duidelijk en volledig mogelijk antwoord op te
geven.
Testen
Ik wil nogmaals heel helder stellen: de Ridderhof zal nooit kinderen op school testen.
Dat hebben we eerder gecommuniceerd en daar komt ook geen verandering in. Ook niet wanneer u hier
expliciet toestemming voor geeft. Schoolmedewerkers zijn geen GGD’ers of zorgmedewerkers. Wij
kunnen en willen deze verantwoordelijkheid niet dragen.
U beslist of u uw kind laat testen. De GGD-richtlijnen geven aan wanneer dit dringend geadviseerd wordt:
(1) als uw kind zelf klachten heeft;
(2) als uw kind in aanraking is geweest met iemand die positief is getest op Corona. In dit geval geeft de
GGD ook aan vanaf welke datum uw kind kan worden getest.
Als school volgen wij deze richtlijnen. Testen helpt om de impact die Corona heeft op een groep
leerlingen, op u en op de leerkrachten zoveel mogelijk te beperken.
De zelftesten die de scholen krijgen, zijn bedoeld voor het personeel. Deze zelftesten worden preventief
ingezet, dus zonder dat er een besmetting is of klachten zijn. Het doel van de zelftest is Corona zo vroeg
mogelijk te ontdekken. Wanneer een leerkracht positief test, wordt de leerkracht met prioriteit ook getest
door de GGD. Als werkgever willen en mogen wij medewerkers niet verplichten om zich te laten testen.
Dat doen we dus ook niet. De testbereidheid onder het schoolpersoneel is wel zeer hoog (tot nu toe
100%).
Corona in de klas van uw kind
Het is zeer ingrijpend wanneer bij uw kind of in de klas van uw kind Corona wordt vastgesteld. We merken
en begrijpen dat dit bij de kinderen en ouders emoties en vragen oproept. Als team ervaren wij dit zelf
ook zo. Afgelopen dinsdag 20 april is in de MR-vergadering uitvoerig stilgestaan bij het proces en de
communicatie: wat gaat goed en wat willen we beter doen?
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Coronabesmetting: zodra bekend is dat een leerling of leerkracht Corona heeft, zoeken we uit wanneer
de klachten ontstonden en wanneer deze persoon voor het laatst in contact geweest met anderen op
school. De school neemt direct contact op met de GGD Scholenlijn. Dit is een apart team, waar
specialisten en GGD-artsen werken die de richtlijnen goed kennen en die weten wat de belangen zijn. Zij
beoordelen de situatie. Wanneer het nodig is, geven zij het dringende advies om een groep in
thuisquarantaine te laten gaan, tot wanneer de thuisquarantaine sowieso duurt en wanneer de eerste
datum is waarop getest kan worden. U mag er altijd vanuit gaan dat het besluit om een groep in
quarantaine te laten gaan, is genomen na dit dringend advies van de GGD. De school informeert u over dit
advies en de consequenties ervan.
Online onderwijs: wanneer een klas in thuisquarantaine moet, wordt online onderwijs gegeven vanaf de
dag nadat de kinderen in quarantaine moesten. Het online onderwijs stopt zodra de leerkracht en één of
meer leerlingen een negatief testresultaat hebben. Dan start het onderwijs in de klas weer. Broertjes en
zusjes in groepen die niet in quarantaine zijn, mogen (mits klachtenvrij) gewoon naar school toe komen.
Weer naar school na quarantaine: De GGD geeft aan wanneer uw kind mag worden getest en ook
wanneer uw kind weer naar school mag als u het niet laat testen. Vanaf het moment dat uw kind een
negatieve testuitslag heeft, mag het weer naar school. Ook als het nog niet geheel klachtenvrij is.
De school gebruikt de informatie van de GGD om te bepalen wanneer het onderwijs in de klas weer wordt
hervat. Vaak is dat de eerste dag waarop de testuitslagen binnen kunnen komen. Er kunnen praktische
redenen zijn waarom dat niet haalbaar is: de leerkracht heeft nog geen uitslag of mag vanwege klachten
nog niet naar school (voor volwassenen gelden andere regels dan voor kinderen) en we kunnen geen
vervanger vinden. In die gevallen gaat het online onderwijs door zolang dat nodig is. We kunnen uw kind
in zo’n geval niet tijdelijk in een andere groep onderbrengen. De landelijke richtlijnen bepalen dat we in
vaste groepen werken (de cohorten) en geen groepen mogen mengen.
Cohortering en de BSO
Als school doen wij ons uiterste best om de groepen te scheiden. Dit zorgt ervoor dat de gevolgen van een
besmetting minimaal zijn. Vorige week maandag zijn de BSO’s weer open gegaan. School heeft vooraf aan
hen gevraagd wat het beleid is ten aanzien van het scheiden van leerlingen. Wij merken dat de BSO’s
binnen hun mogelijkheden hun uiterste best doen, maar ook dat scheiding op groepsniveau voor BSO’s
onhaalbaar is. Er is geen uniform beleid. Wat hiervan de gevolgen zijn, is een vraag die we als school bij de
GGD hebben neergelegd. De vraag ligt ook bij de PO-Raad. Tot op heden hebben we geen antwoord
ontvangen.
Wij hebben als school een inpandige BSO van KMN Kind&Co. We zijn erg blij met deze partner en merken
dat ze maximaal meedenken. In goed overleg hebben wij na schooltijd extra ruimte beschikbaar gesteld
aan Kind&Co om de cohortering zo goed mogelijk vorm te geven.
De inzet van vakleerkrachten (gym en drama) en specialisten
Enkelen van u wijzen erop dat sommige andere scholen dan De Ridderhof de keuze maken om geen
gymlessen te geven of vakleerkrachten in te zetten. Op De Ridderhof volgen we voor gym het landelijk
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coronaprotocol van de KLVO1. Aansluitend op de landelijke protocollen voor basisonderwijs staat daarin
beschreven dat de gymlessen doorgaan. Ook de lessen drama gaan door, omdat we merken dat kinderen
daar in deze tijd -nog meer dan anders- baat bij hebben. Het past ook bij de visie van onze school, waarin
de sociaal-emotionele ontwikkeling een belangrijke plaats inneemt.
In school hebben we enkele specialisten (taal, lezen, rekenen, gedrag) die observeren in de klas. Soms
komt ook iemand van buiten observeren. Binnen de geldende, wettelijke kaders wordt aan scholen de
ruimte geboden om, wanneer dit noodzakelijk is voor het onderwijs, (externe) specialisten toe te laten.
Wij hanteren als school de regel: “Nee, tenzij het direct noodzakelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs
of het welzijn van een leerling of groep“. Wanneer iemand naar school komt, wordt altijd de
gezondheidscheck uitgevoerd voordat deze persoon komt. Uiteraard worden de standaardmaatregelen
ook gehanteerd: handen wassen, 1,5 meter afstand, etc.
De snelheid van informatievoorziening en privacy
School moet u informeren wanneer een leerling of leerkracht positief is getest op Corona. Wij zijn dat niet
verplicht wanneer een gezinslid positief is getest en een gezin in quarantaine gaat. Toch doen wij dat,
geanonimiseerd, omdat we weten dat in iedere groep ouders en familieleden zijn die tot een kwetsbare
groep behoren. Als school willen we u volledig én snel informeren. Dat gaat echter niet altijd allebei. Soms
volstaat een standaardbrief en in andere gevallen is meer uitzoekwerk nodig om u goed te kunnen
informeren. Soms beschikt school niet over de volledige informatie. Dan moeten we u in etappes
informeren. Waar gecommuniceerd wordt (onder tijdsdruk) worden fouten gemaakt. We vragen uw
begrip voor het feit dat we geen bedrijf met een professionele communicatieafdeling zijn.
We nemen de privacy van de betrokkenen altijd in acht. Sociale media zijn altijd sneller, maar niet altijd
betrouwbaarder. We nemen uw tips en opmerkingen (en ook die van de MR) zoveel mogelijk mee.
Over ventileren op school
Gelukkig neemt de buitentemperatuur langzaam toe. Zeker met de lage temperaturen kregen we vragen
over het ventilatiebeleid op school. Ook hier volgen we de wettelijke richtlijnen. Op school hebben we in
alle ruimten een ventilatiesysteem dat in 2019 geheel is herzien en ruimschoots voldoet aan alle eisen en
bouwbesluiten. Daarnaast luchten en ventileren we de lokalen. In de lokalen hangen CO2-meters, die
regelmatig worden afgelezen. Tot op heden hebben we niet één keer moeten constateren dat sprake was
van een overschrijding van de normen. We zitten er meestal ruimschoots onder.
Zelfkritische houding en het raadplegen van experts
Het is goed om te benoemen dat school alle kansen aangrijpt om de genomen maatregelen tegen het licht
te houden en continu een zelfkritische houding heeft. Enkele weken geleden (voor de schoolsluiting) heeft
school een arbeidshygiëniste uitgenodigd die de genomen maatregelen heeft doorgelicht. Na de
schoolsluiting heeft school twee experts van de GGD uitgenodigd om nogmaals de ronde door de school
te lopen en naar eventuele verbeterpunten te zoeken. Van beide partijen kregen we te horen dat we als
school de juiste dingen doen, op de juiste manier. Collega’s wijzen elkaar waar nodig op de maatregelen
en ook vanuit de directie is hier wekelijks aandacht voor.
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Hoe graag we dat ook zouden willen, besmettingen op school zijn niet geheel te voorkomen. Zoals u kunt
lezen, doen we hier wel veel aan. Met deze informatie denken wij de meest voorkomende vragen vanuit
ouders te hebben beantwoord. Vanzelfsprekend blijven wij bereikbaar voor uw vragen en suggesties.
Tot slot, een opsteker voor onze leerlingen, voor u en voor ons team. Al meer dan een jaar wordt van ons
allemaal heel veel gevraagd. Vaak meer dan dat we dachten dat we konden. Soms ook echt teveel. De
inzet, creativiteit en flexibiliteit die dat elke keer vraagt, is enorm. Mijn dank daarvoor! Laat ik voorzichtig
positief zijn: er lijkt verbetering in zicht te komen: meer vaccinaties, versoepelingen. Het geeft hoop. We
zijn er nog niet, maar om met de stadsdichter van Utrecht, Ingmar Heytze, te spreken: houd moed, heb
lief!
Met vriendelijke groet,
Emile Vermeulen
Directeur De Ridderhof
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