Rotterdamse Schoolvereniging Noord

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Betreft: Informatie over nieuwe richtlijnen RIVM.
Hierbij wordt u geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen van het RIVM na de persconferentie van gisteren, 25 januari
2022. Gelukkig zijn de regels met betrekking tot quarantaine voor kinderen op de basisschool vervallen. Dat
betekent dat kinderen weer gewoon naar school kunnen komen als ze een besmette huisgenoot hebben of in nauw
contact zijn geweest met een besmette persoon.
Hierbij een overzicht van de nieuwe regels:
Geen quarantaine bij coronabesmetting in de klas of contact met besmette persoon.
-

- Leerlingen die in contact zijn geweest met een besmette persoon, hoeven niet in quarantaine. Zij kunnen naar
school. Kinderen blijven wél thuis bij klachten en doen dan een zelftest. Met een negatief testresultaat kunnen zij
naar school komen zodra zij klachtenvrij zijn. Bij een positief testresultaat volgt isolatie en mag een kind weer naar
school als het 24 uur klachtenvrij is én het minimaal 7 dagen geleden is dat de klachten begonnen.

--

- Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, melden we dit bij de GGD en doet de
GGD uitbraakonderzoek. In dat geval kán de GGD dan een quarantaine-advies te geven voor de hele groep.

Afstand houden
-

- Leerlingen hoeven geen afstand te houden. Onderwijspersoneel houdt wel zoveel mogelijk afstand van elkaar.
Groepen en klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden van elkaar.

Daarom blijft het beleid op school:
-

- Ouders

of verzorgers komen alleen de school in als dit echt niet anders kan.

- Klassen blijven zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Daarom blijft de eindtijd voor alle leerlingen voorlopig nog
15.00 uur.

Zelftests
Het zelftestbeleid voor het basisonderwijs is niet gewijzigd. Leerlingen vanaf groep 6 en medewerkers doen 2 keer
per week een zelftest: ook als er geen klachten zijn, ook als zij gevaccineerd/geboosterd zijn, ook als zij langer dan 8
weken geleden corona hebben gehad. Is de coronabesmetting minder dan 8 weken geleden, dan is zelftesten niet
zinvol.
Op vrijdag worden de tests voor de week daarop meegegeven aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met een vriendelijke groet,
C. van den Boogaart, directeur

