
‘ Stichting Nutsscholen Breda

Cosunpark 21, 4814 ND Breda
STICHtING NUTSSCHOLEN BREDA

T0765309224

k secretariaat@nutsscholenbreda.nl

nutsscholenbreda.nI

Betreft: maatregelen op onze scholen na persconferentie 26 november 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),

Protocol primair onderwijs versie 29 november 2021

Na de persconferentie van vrijdag 26 november 2021 moesten wij het protocol primair onderwijs afwachten voor de
definitieve uitwerking van de maatregelen. Gisteren is het protocol gepubliceerd en kunnen wij in deze brief
communiceren over de generieke maatregelen van Stichting Nutsscholen Breda. De directeuren zullen u voor iedere
school afzonderlijk informeren over de schoolspecifieke zaken of hebben dat inmiddels al gedaan.

Onze uitgangspunten

Onze scholen geven zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen. Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is,
schakelen we zo veel als mogelijk is over naar onderwijs op afstand of bieden we maatwerkoplossingen. Hybride
onderwijs is niet in alle situaties mogelijk. Leerkrachten zullen ten alle tijden inzetten op zoveel mogelijk verbinding
met de leerling thuis.

Eerder heb ik u bericht over mijn zorg over de continuiteit van het onderwijs. Deze zorg groeit. We hebben in
toenemende mate te maken met personeel en leerlingen die volgens de richtlijnen thuis moeten blijven en
leerkrachten die niet vervangen kunnen worden door het lerarentekort. Daarnaast hebben we vanuit de GGD nu te
maken met vertraging door tekort aan testcapaciteit. Ook voor het onderwijs is de doorlooptijd lang. Hierdoor
moeten wij soms uit voorzorg al zonder advies van de GGD overstappen op thuisonderwijs. -

De hygienemaatregelen van het RIVM blijven van kracht. Het gaat hierbij om:

- Thuis blijven bij klachten passend bij COVID-19 en jezelf laten testen. Alle leerlingen en overig personeel
moeten klachtenvrij zijn en anders thuisblijven.
Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter
afstand van elkaar houden.

- De hygienevoorschriften worden nageleefd (handen wassen, hoesten/niezen in elleboog, zoveel mogelijk
ventileren)

Een aantal maatregelen lichten we specifieker toe:

Testen

Het dringend advies aan personeel en leerlingen groep 6, 7 en 8 om 2x per week zelftesten te gebruiken. Volgens het
ministerie van onderwijs worden op kort termijn zelftesten geleverd zodat wij deze kunnen verdelen. Wij vragen u
bij een positieve zelftest een melding te doen op https://www.ggdwb.nl/corona/melding-positieve-zelftest/ Deze
meldingen maken meerdere besmettingen per klas inzichtelijk waardoor de GGD sneller kan overgaan tot
besluitvorming.
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Mond neusmaske r

Wij stellen mondneusmaskers verplicht voor onze medewerkers. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 wordt dringend
geadviseerd en sterk gestimuleerd om een mondneusmasker te dragen bij verplaatsingen in het gebouw. Op vaste
zit- of staplaatsen hoeft geen mondneusmasker gedragen te worden.

Externen binnen onze scholen.

Wij mogen helaas geen ouders/verzorgers en externen op school ontvangen. Ouderavonden en/of gesprekken
kunnen, gelet op de RIVM richtlijnen, niet fysiek plaatsvinden. Indien dat wenselijk is zullen deze gesprekken
telefonisch of digitaal plaatsvinden. Over de procedure zal de school u zonodig nader inlichten. Vieringen in de
decembermaand vinden plaats zonder aanwezigheid ouders/verzorgers en externen. We behouden het recht om op
pedagogische of didactische grond uitzonderingen te maken. Denk hierbij aan Sinterklaas.

oop ermee vo ende geïnformeerd te hebben.

Metvriendelijg’

Anette de Ruiter
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