Bijlage 1: Uitleg over de schoolsluiting
Na het bericht van gisteren om de school vandaag gesloten te houden voor lessen hebben we
veel vragen gekregen. In het kader van transparantie is het gepast om precies uit te leggen hoe
het besluit tot stand is gekomen en zo ook onzekerheid weg te nemen.
Afgelopen vrijdag werd een van onze klassen door DVG/JGZ in quarantaine geplaatst nadat
begin van de week een leerling in quarantaine was geplaatst en er later die week twee
leerlingen uit die klas een positieve testuitslag hadden gekregen. Het naar huis sturen van
alleen die klas was op dat moment afdoende voor een veilige voortzetting van de processen op
school.
Gisteren aan het eind van de middag kwamen er vrijwel gelijktijdig twee docenten met de
melding dat ze positief getest waren. Daarop is opnieuw direct contact gelegd met DVG/JGZ.
Voordat zij een advies kunnen geven moeten zij eerst bron- en contactonderzoek doen. Dat
kost de nodige tijd. In afwachting op het advies is er contact opgenomen met de Inspectie van
Onderwijs en het Bureau van de Minister om hen te informeren over de situatie. Het sluiten
van de school kan namelijk niet zomaar. Daarvoor is een advies nodig van DVG/JGZ en
toestemming van de Inspectie van Onderwijs en het Bureau van de Minister. Het is niet aan de
schoolleiding of het bestuur om een dergelijk besluit te nemen.
Rond 20.30 uur kwam het definitieve advies vanuit DVG/JGZ om de school voor één dag te
sluiten. Zo snel mogelijk daarna is iedereen geïnformeerd.
Voor de volledigheid wordt hierbij het advies van DVG/JGZ gedeeld:
Ondanks alle maatregelen op school getroffen ter preventie van COVID-19, hebben recent
leerlingen en ook twee leerkrachten een positieve PCR-testuitslag gehad.
Het is lastig om te achterhalen wat de bron van deze infecties is. Lokalen worden door meerdere
klassen en leerkrachten gebruikt. Ook is het mogelijk dat mensen in de privé situatie besmet zijn
geraakt.
Van de zieke personen is nagegaan met wie zij nauw contact hebben gehad. Nauw contact
houdt in langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter afstand. Deze contacten zijn reeds
geïnformeerd en in quarantaine geplaatst.
Helaas is er toch onrust ontstaan door de situatie. Uit vrees voor besmetting heeft een hele klas,
waarvan twee leerlingen een positieve testuitslag hadden, zich ziekgemeld. Dit was niet nodig.
Om de onrust tegen te gaan en verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen is het
volgende van belang:
1. Voor alle leerlingen en leerkrachten is het van belang dat zij alert zijn op het ontstaan van
klachten die kunnen passen bij COVID-19. Als iemand klachten ontwikkeld is het van belang
dat deze persoon niet naar school komt, maar dat hij/zij zich laat testen op COVID-19. De
persoon blijft thuis totdat de uitslag bekend is.
2. Met name de (ouders van) leerlingen en leerkrachten met een kwetsbare gezondheid
(bijvoorbeeld ernstige chronisch ziekte) moeten waken voor tekenen van COVID-19.

3. De school zal grondig worden gereinigd en oppervlakken die vaak worden aangeraakt zullen
worden gedesinfecteerd.
Deze reiniging zal op maandag 14-12-20 plaatsvinden. Lessen op school zullen dus op 15-1220 hervatten. Dit geldt ook voor de leerlingen van de klassen die les krijgen van de twee
positief geteste leerkrachten.
4. Behalve de klas die in quarantaine zit zijn er geen redenen om de overige klassen of
leerkrachten in quarantaine te plaatsen.
Ik hoop dat bovenstaande voor duidelijkheid heeft gezorgd en de zorgen grotendeels heeft
weggenomen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze school een veilige omgeving
blijft. Daarom blijft het belangrijk om ons aan alle maatregelen te houden:
• Blijft thuis als je je ziek voelt en neem contact op met de huisarts.
• Draag op school een mondkapje in het klaslokaal. Op het plein mag het mondkapje worden
verwijderd tijdens het eten en drinken, mits er 1,5 meter afstand tot andere personen wordt
gehouden.
• Bij binnenkomst van het lokaal ontsmetten leerlingen hun tafel en stoel.
• Tijdens de pauze wordt het lokaal gelucht door de ramen te openen.

