Beste ouders en of verzorgers,

Ik hoop dat u en uw kind hebben genoten van een fijne en vooral gezonde vakantie. Ik ben sinds 1 juli
met veel plezier gestart als directeur- bestuurder bij stichting PCBO. In mijn ogen een hele mooie
organisatie. Met deze nieuwsbrief informeren we (de scholen en ik) u graag over de nieuwe
maatregelen die vanaf 23 augustus jl. landelijk zijn aangekondigd en hoe we hier binnen onze scholen
vorm aan geven.
Nieuwe maatregelen per 23 augustus 2021
Op basisscholen is de 1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten losgelaten. Tussen volwassenen
blijft de 1,5 meter voorlopig nog wel van kracht. Gym, zwem en muzieklessen mogen gelukkig weer
worden gegeven. Ook uitjes zoals schoolreisje, kamp mogen doorgaan. We hebben als stichting
afgesproken dat ook de plusklas weer van start gaat.
Ouders in de school
Op basis van de nieuwe maatregelen mogen ouders in de school als de 1,5 meter wordt
gewaarborgd. Dit is naar ons inzien niet te doen bij het brengen en halen. We kunnen dan de 1,5
meter afstand tussen volwassenen niet waarmaken. We hebben daarom besloten dat ouders
voorlopig bij het halen en brengen nog niet in de school komen. We houden deze situatie in ieder
geval tot aan de herfstvakantie.
Onder of na schooltijd mogen er wel weer afspraken met ouders worden ingepland voor een
rondleiding of een gesprek als we wel met elkaar de 1,5 meter kunnen hanteren.
Immuun versus niet immuun
Er zijn de laatste maanden veel volwassenen en voor een deel ook kinderen vanaf 12 jaar
gevaccineerd. Er wordt in de recente maatregelen een verschil gemaakt tussen immuun (volledig
gevaccineerd of de afgelopen 6 maanden Corona gehad) en niet immuun. In de bijlage treft u een
beslisboom als hulpmiddel om de afweging te maken of uw kind naar school kan.
Je bent volgens het RIVM immuun als je:





Meer dan twee weken geleden voor de 2e keer gevaccineerd bent met Pfizer, Moderna en of
AstraZenica.
Meer dan twee weken geleden 1x gevaccineerd bent met Pfizer, Moderna en of AstraZenica
en Corona hebt gehad.
Je meer dan 28 dagen geleden 1x gevaccineerd bent met Janssen.
Je de afgelopen 6 maanden Corona hebt gehad.

In alle andere gevallen ben je niet-immuun. Voor veel basisschool kinderen zal het laatste gelden.
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Respect voor ieders keuze
We vinden het als stichting PCBO belangrijk om te benadrukken dat het ouders en collega’s vrij staat
om zelf te besluiten of zij zich wel of niet willen laten vaccineren. Laten we dit met elkaar
respecteren. Iedereen mag ook zelf bepalen om deze informatie wel of niet te delen. Wat we wel
vragen is om een mogelijke besmetting van uw kind wel met de school te delen. We kunnen dan
overleggen met de GGD om voor de rest van de klas en of school indien nodig passende maatregelen
te nemen. We hopen dat hiermee het aantal mogelijke besmettingen zo beperkt mogelijk blijft.
Mogelijke besmetting en quarantaine
Mocht uw kind een ‘normale’ verkoudheid hebben met een loopneus, keelpijn en af en toe hoesten
dan mag uw kind gewoon naar school komen als er geen vermoedens zijn van een mogelijke COVID
besmetting. Mocht er sprake zijn van koorts of flink hoesten blijven kinderen thuis en wordt er een
zelftest en of een test bij de GGD gedaan. Als deze positief is gaan leerlingen die niet immuun zijn 10
dagen in quarantaine. Als leerlingen wel immuun zijn en toch Corona blijken te hebben gaan ze 72
uur in quarantaine. U kunt bij deze afweging als hulpmiddel gebruik maken van de beslisboom.
Besmettingen van leerlingen en of medewerkers
Bij een besmetting van leerlingen en of medewerkers neemt de schoolleiding contact op met de
GGD. Zij zullen samen met de schoolleiding bepalen wat het verdere beleid is t.a.v. een mogelijke
quarantaine. Bij 1 besmetting zal dit anders uitpakken dan bij meerdere besmettingen. Ook is het
beleid t.a.v. immuun en niet immuun anders.
Groepen naar huis
Als het advies is van de GGD dat het aantal besmettingen in een groep maakt dat een groep
preventief naar huis wordt gestuurd, dan wordt u daar uiteraard zo snel mogelijk worden
geïnformeerd. Er zal dan zo snel mogelijk weer gestart worden met het geven van onderwijs op
afstand.
Het advies is dat alle leerlingen en leerkrachten die in quarantaine zijn zich na 5 dagen testen. De
quarantaine tijd voor leerlingen die immuun zijn is anders dan leerlingen die niet immuun zijn. Wel
blijft voor allebei gelden dat er na 5 dagen een test wordt gedaan. Er is voor leerlingen die in
quarantaine zitten geen noodopvang. We begrijpen dat dit voor u als ouders niet makkelijk is, maar
als de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is dit bedoelt om het voor iedereen veilig en
gezond te houden.
Schoolsluiting
Als het advies is van de GGD om de school te sluiten, dan zullen we dit advies als organisatie zeker
opvolgen. Alle kinderen krijgen dan weer afstandsonderwijs.
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Besmetting in het gezin
Leerlingen die immuun zijn hoeven niet thuis te blijven als één van de gezinsleden Corona heeft. Wel
geldt ook voor hun het advies om zich na 5 dagen wel te laten testen. Mochten leerlingen die
immuun zijn Corona hebben dan moeten ze 72 uur in quarantaine.
Leerlingen die niet immuun zijn moeten wel in quarantaine als een huisgenoot of gezinslid Corona
heeft en ook hierbij het advies om zich na 5 dagen te laten testen en met de GGD in overleg te gaan.
Neemt u bij twijfel contact op met de GGD.
Vakantie in een risicogebied
We hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad en weinig last heeft gehad van Corona. De
besmettingen wereldwijd veranderen dagelijks en mogelijk bent u met uw gezin in een hoog
risicogebied geweest. In dat geval zal er mogelijk na thuiskomst een periode van quarantaine spelen.
U kunt op de website www.nederlandwereldwijd.nl zien wat de meest recente situatie is. Neemt u
bij twijfel contact op met de GGD en onze school.
Schoonmaak en ventilatie
Net als voor de vakantie blijft handen wassen van belang. We zullen er ook voor blijven zorgen dat er
in onze scholen extra aandacht blijft voor de hygiëne en schoonmaak. Al onze scholen zijn
onderzocht of er voldoende ventilatie mogelijkheden zijn. Op een aantal scholen zijn daar vorig jaar
al extra maatregelen voor genomen. Het advies van het RIVM blijft dat we vaker ramen openzetten.
We hopen u met deze nieuwsbrief en beslisboom voldoende geïnformeerd te hebben over de
nieuwe maatregelen vanaf 23 augustus voor basisscholen. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan
gerust contact op met de leerkracht en of schoolleiding.
Ik wens u namens alle scholen u en uw kind(eren) een heel fijn en vooral gezond schooljaar toe.

Diana van Vulpen
Directeur- bestuurder stichting PCBO Baarn Soest
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