Pesse, 20 september 2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Vanaf vandaag (20 september) zijn de meeste maatregelen opgeheven en vanaf 25 september gaan
alle versoepelingen zoals die zijn aangekondigd in de persconferentie van 14 september 2021 in. Veel
van de ingestelde Coronamaatregelen zijn komen te vervallen en daar zijn we blij mee! Toch blijft
enige voorzichtigheid wel geboden; we zijn er nog niet vanaf. In deze brief ga ik in op de manier
waarop wij daar - praktisch gezien - vorm aan geven op de Posthoorn.

Ouders en externen in de school:
De anderhalve metermaatregel tussen volwassenen is vervallen. Dit betekent voor ons dat we alle
ouders en andere externen weer in de school kunnen ontvangen. Registratie bij binnenkomst is ook
niet meer nodig.
- Direct voor/na schooltijd even kort binnenlopen om even iets met de leerkracht te
overleggen kan dus gelukkig weer! Voor uitgebreidere zaken vragen we u om een aparte
afspraak met de leerkracht te maken.
- Ook blijft het mogelijk om oudergesprekken op aanvraag online plaats te laten vinden; fysiek
ontmoeten heeft echter wel sterk onze voorkeur.
Handelwijze na een besmetting:
Belangrijkste wijziging voor ons als school is dat als een leerling besmet is met het coronavirus, niet
alle leerlingen in een klas meer direct worden aangemerkt als nauw contact. Daardoor hoeft niet de
hele klas standaard meer in quarantaine. Wij gaan hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit
op basis van maatwerk of het nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de besmette
leerling in quarantaine gaat.
- Bij 1 of meer besmettingen op onze school nemen wij altijd contact op met de
onderwijsafdeling van de GGD en wij volgen hun advies.
- De focus ligt op fysiek onderwijs. Mocht een/enkele leerling(en) in quarantaine moeten gaan,
dan zoekt de leerkracht contact met u als ouder(s)/verzorger(s) om af te stemmen hoe het
onderwijs voor taal/lezen/spelling/rekenen er dan voor de betreffende leerling uit komt te
zien (instructiemomenten, verwerking). Dit is maatwerk.
Mochten er nog andere vragen/onduidelijkheden zijn omtrent de maatregelen, dan hoor ik dat
graag.
Hartelijke groet, Ilona van Leuveren
Z.o.z.: schematische weergave ‘Coronaregels in het onderwijs vanaf 25 september’

