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Prinsenbeek, 30 september 2020  

  
  
Beste ouders/ verzorgers,  
  
Middels deze brief willen we u onder andere informeren over hoe de school 
handelt wanneer blijkt dat een leerling, een ouder of een medewerker positief is 
getest op COVID-19. De school volgt hierin altijd de actuele richtlijnen en 
adviezen van het RIVM en de GGD.  
 
Wanneer een leerling of medewerker klachten heeft, blijft deze thuis. Heeft 
u een afspraak op school en hebt u klachten, dan komt u niet op school, ook niet 
om uw kind te brengen of te halen.   
 
Wanneer een medewerker, leerling of ouder positief is getest dan zullen alle 
leden van het gezin uit voorzorg thuis blijven. Nadat de huisgenoot met COVID-
19 24 uur klachtenvrij is, moeten de andere leden van het gezin nog 10 dagen 
thuis blijven. De andere leerlingen van de betreffende groep en de andere 
groepen van de school kunnen gewoon naar school komen.   
In het kader van de privacy zal er verder vanuit school geen aparte 
communicatie plaatsvinden over (mogelijke) besmettingen in een groep. Mocht 
de GGD op basis van brononderzoek concluderen dat er sprake is van een 
mogelijk risico voor u of uw kind, dan zal de GGD hierover contact met u 
opnemen.    
 
Wij blijven vanzelfsprekend alert en laten ons bij nieuwe situaties ook steeds 
weer adviseren door het RIVM en de GGD. Wij informeren u uiteraard als nieuwe 
ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Tot op heden is er geen reden tot 
ongerustheid. 
 
Medewerkers met COVID-19 gerelateerde klachten moeten thuisblijven en we 
vragen hen zich te laten testen. Dit betekent dat wij op zoek gaan naar een 
vervanger/vervangster voor de groep. Een mogelijkheid is ook dat de leerkracht 
vanuit thuis lesgeeft en er in de groep een surveillant is (niet bevoegde 
leerkracht, zij komen uit een poule van zogenaamde ‘Onderwijshelden’). Ik 
maak mezelf sterk om het onderwijs doorgang te laten vinden, maar 
vervangers/vervangsters staan helaas niet in de rij. Het personeelstekort is 
voelbaar en zichtbaar! Samen met het team proberen we altijd tot een goede 
oplossing te komen. Het kan echter voorkomen dat groepen, zoals in het 
verleden al eens gebeurd is, thuis moeten blijven (met (digitaal) werk).  
 
Daarnaast heeft het OMT afgelopen maandagavond (28-09) nieuwe aanvullende 
maatregelen afgekondigd. Ook wij merken dat! Geplande activiteiten, zoals een 
deelname aan een televisieprogramma door groep 8D en een activiteit in het 
kader van de Kinderboekenweek in De Drie Linden, kunnen door de aanvullende 
maatregelen NIET doorgaan. Hierop hebben wij geen invloed! We hebben ons aan 
de maatregelen te houden. Hetzelfde geldt voor andere partijen waar we 
afspraken mee gemaakt hebben.  
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We kunnen het ons net veroorloven te lichtzinnig met de regelgeving om te gaan. 
Ik hoop dan ook op uw begrip in deze bijzondere tijd. Er kunnen op het laatste 
moment activiteiten geannuleerd worden.  
 
Aanstaande vrijdag gaat de voorstelling in De Drie Linden in het kader van de 
Kinderboekenweek dus helaas ook NIET door. We proberen dit op een ander 
geschikt moment in te halen. 
 
Nogmaals wil ik u wijzen op de algemene richtlijnen en maatregelen vanuit het 
OMT, zoals onder andere het tussen volwassenen onderling afstand houden van 
1,5 meter, vaak (vaker) de handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog. 
Mocht u op school uitgenodigd worden, dan verzoek ik u uw handen te 
desinfecteren bij de daarvoor bestemde palen. Als bijlage bij deze brief heb ik 
een nieuwe versie van de beslisboom meegezonden, welke kan helpen bij het 
beantwoorden van de vraag of uw zoon/dochter nu wel of niet naar school mag 
komen. Verdere genomen maatregelen als breng- en haaltijden blijven 
gehandhaafd zoals in de brief van 24 augustus aangegeven is.  
 
Nog enkele websites waar u relevante informatie terug kunt vinden: 
https://lci.rivm.nl/leefregels  
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  
https://www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers  
 
  
Mede namens het team van Kbs De Griffioen, 
Met vriendelijke groet,  
 
Defrie Tempelaars.  
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