Basisregels
Op school houdt iedereen zich aan de basisregels.
Afstand houden
Leerlingen hoeven van niemand afstand te houden. Maar onderwijspersoneel houdt wel
zoveel mogelijk afstand van elkaar.
Mondkapje
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 dragen een mondkapje op de gang. Medewerkers ook. In de
klas mag het mondkapje af.
Alleen leerlingen en medewerkers in de school
Ouders of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan.
Vieringen kunnen niet doorgaan op school.
Wanneer zelftest doen?
Onderwijspersoneel en leerlingen van groep 6, 7 en 8 doen 2x per week een corona zelftest
thuis, dus voor zij naar school gaan. Ook als er geen klachten zijn, ook als zij gevaccineerd
zijn, ook als zij corona hebben gehad (maar dan pas 8 weken na de besmetting).
Zo helpen ze het coronavirus zoveel mogelijk buiten de schooldeuren te houden.
Uitslag zelftest negatief
De leerling of leraar kan gewoon naar school.
Uitslag zelftest positief
Als de leerling of leraar een positieve corona zelftest heeft:
- blijven alle huisgenoten thuis,
- laat de leraar of leerling met positieve zelftest zich testen bij de GGD.
Wat te doen bij klachten?
- Blijf thuis.
- Testen bij de GGD, of doe een zelftest. Is de uitslag van de zelftest positief? Maak dan
alsnog direct een testafspraak bij de GGD.
Coronabesmetting in de klas
Is een klasgenoot of medewerker in de klas besmet? Dan zoekt de GGD uit wie in nauw
contact waren met de besmette klasgenoot of medewerker. Een 'nauw contact' was op 1
dag minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter van iemand met corona. Had uw kind nauw
contact met een besmette leerling of medewerker? Dan volgt u de regels bij quarantaine
voor gezinnen met kinderen.
Soms geeft de GGD een hele groep of klas het advies om thuis te blijven. Als dat gebeurt,
geeft de school zoveel mogelijk les op afstand of geeft de school een huiswerkopdracht mee.
Ik hoop op uw medewerking. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan kunt u ook kijken op
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/.

