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Dat Corona nog steeds bepaalt hoe we ons leven inrichten bleek eens temeer uit de
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persconferentie van vrijdag 26 november 2021. Gelukkig gaan vooralsnog de kindcentra

NL00 859 8782 B01

niet op slot. Wel zijn er voor het onderwijs aanvullende maatregelen. Voor de
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kinderopvang gelden alleen verscherpte maatregelen op gebied van thuis blijven bij
klachten.
In deze brief een samenvatting wat betreft het onderwijs op onze kindcentra.
We hebben als doel onze kindcentra open te houden. Van ons allemaal vraagt het om ons
aan de basisregels te houden en thuis te werken. Ook onze medewerkers op de kindcentra
gaan na het werk met uw kinderen z.s.m. naar huis om daar verder te werken.
Wat zijn de aanvullende en aangescherpte maatregelen en (dat is schuingedrukt)
wat spreken we binnen Plateau daarover af?
•

Dringend advies om looproutes op school in te stellen, gespreide pauze-tijden te
hanteren en leerlingen te cohorteren (in groepjes in te delen).
De directeuren stemmen met het team af op welke wijze groepen leerlingen
zoveel mogelijk uit elkaar worden gehouden.

•

Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit
natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar
school gebracht.
Dit is binnen onze kindcentra al gebruikelijk. Mochten er aanvullende maatregelen
zijn dan hoort u dit van de directie.

•

Dringend advies voor onderwijspersoneel en leerlingen in de bovenbouw van het
primair onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs (groep 6 t/m 8) en
leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs om twee keer per week een
zelftest te doen. Dit geldt zowel voor personeelsleden en leerlingen die immuun
of niet immuun zijn.
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U ontvangt van de directie voldoende zelftests voor thuis. U bepaalt als ouder of u de
zelftest gaat doen met uw kind.
•

Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen.
Dit dringende advies nemen we voor alle kindcentra over. Uw kind elke dag een schoon
mondkapje en een op reserve meegeven a.u.b.

•

In het voortgezet speciaal onderwijs geldt een plicht voor het dragen van mondkapjes
in de gangen (met uitzondering van leerlingen en tijdens stagemomenten waarbij dit
niet mogelijk is).

•

Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis. De
meest actuele beslisboom vindt u op https://ajnjeugdartsen.nl/. De beslisboom wordt
regelmatig aangepast.

•

De maatregelen gelden voor een periode van drie weken en gaan a.s. maandag 29
november in.

Bovenstaande regels zijn er omdat we samen met u de veel te hoge besmettingscijfers naar
beneden willen krijgen. Een derde sluiting van de kindcentra is voor uw kind veel erger en die
sluiting hopen we met bovenstaande maatregelen te voorkomen.
Door oog voor elkaar te hebben en te houden komen we erdoor.
Met vriendelijke groet,

Bert Dekker
Directeur Bestuurder
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