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Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. start schooljaar 2021-2022

Beste ouders, verzorgers,
In de zomervakantie is er weer druk overleg geweest in verband met het coronavirus en de start van
het nieuwe schooljaar.
Ten opzichte van het afgelopen schooljaar verandert er niet zo veel qua regels m.b.t. het coronavirus,
mede doordat de basisschoolleerling op dit moment nog niet tegen het virus gevaccineerd wordt. Alle
mogelijke veranderingen voeren we altijd alleen veilig, verantwoord en uitvoerbaar door. Dit houdt in
dat de maatregelen kunnen verschillen per school.
De scholen handelen allemaal binnen de kaders, maar passend bij hun populatie, leerlingaantal,
beschikbare leerkrachten, grootte van de school en het schoolplein.
De regels waar alle scholen van BasisBuren zich op dit moment aan houden zijn de volgende:
Algemene coronamaatregelen:
 Alle leerlingen gaan naar school. Kinderen met een “snottebel” mogen naar school komen.
Wanneer er meer klachten zijn dan blijven ze thuis.
 Tussen leerlingen onderling en personeel met leerling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard
te worden.
 Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
 De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen en dat er voldoende wordt
geventileerd in de groep.
Reisbewegingen:
 Ouder(s)/verzorger(s) mogen in beperkte mate weer het schoolplein op of op uitnodiging de
school betreden.
 Mondkapjes zijn niet verplicht.
Testen/sneltesten:
 Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de
GGD.
 Leerlingen en onderwijspersoneel dat niet gevaccineerd is, kunnen zich zo snel mogelijk en op
dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog
5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
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Wat als de klas in quarantaine moet?
 Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy.
We volgen ook in deze situatie de richtlijnen van de GGD.
Wij volgen verder de richtlijnen van de RIVM. Constateren we op school dat een leerling zich niet
lekker voelt, zal er contact worden opgenomen met thuis om deze leerling op school op te komen
halen.
De informatie in deze brief is geldend totdat er vanuit de overheid andere berichtgeving komt,
waarvan wij u natuurlijk op de hoogte stellen.
We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd.
De school specifieke afspraken hoort u vanuit de directie. Zij zijn ook bereikbaar voor uw vragen.
Laten we er met elkaar een geweldig mooi schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet,

Krista van Vreeswijk
directeur-bestuurder
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