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Versoepelen
De zomer en de vaccinaties, het effect wordt zichtbaar. De laatste weken komen er vanuit de
scholen nauwelijks gevallen van besmettingen. Nederland terug naar "normaal" Dit is heel goed
nieuws en biedt perspectief op een fijne zomervakantie.
Het kabinet heeft in overleg met het OMT besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs
te versoepelen per 26 juni. Momenteel wordt er gewerkt aan een passend protocol, helaas is deze
nog niet gepubliceerd. Wel is er een Q&A gemaakt en die sturen we hierbij. Voor Marenland en
Noordkwartier betreft de verruiming een periode van 2 weken tot de zomervakantie. We stellen
voor dat we tot de zomervakantie zoveel mogelijk doorgaan met wat we hebben afgesproken en wat
je met de MR hebt afgestemd. Probeer ook binnen de school en in het Kindcentrum gezamenlijk een
aanpak te houden. Het is toegestaan om versoepelingen pas na de zomervakantie in te voeren.
Vaste afspraak blijft: Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen.
Wat kan je realiseren:
-

-

-

Stoppen met de cohortering, leerlingen mogen dus weer gemengd leskrijgen, buitenspelen
en in groepjes uit verschillende klassen samenwerken.
De musical en een eindfeestje kunnen worden georganiseerd, volg daarbij het plan wat er is
of pas het praktisch aan. Denk aan de 1.5 meter onder volwassenen. In locaties waar
mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt mag 100% van de
capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties binnen en
buiten. Kijk daarom zelf goed hoeveel personen veilig in de ruimte passen op 1.5 meter.
Mondkapjes hoeven niet meer.
We adviseren om rond schoolreizen en excursies geen wijzigingen toe te passen en de
afspraken te laten zoals we deze samen hebben gemaakt.
Teamvergaderingen mogen weer fysiek op 1.5 meter, hier kan je met het team afspraken
over maken. De ervaringen met Teams-overleg zijn goed, dus een gevarieerd beleid rond
fysieke en digitale bijeenkomsten zijn goed mogelijk. Dit geldt ook voor andere overleggen.
Ouders in de school is weer toegestaan, hier blijft wel de 1.5 meter van toepassing. Sowieso
is het de vraag of je alle contacten, zoals het brengen en halen, weer terugbrengt naar de

-

situatie van voor Corona of dat de school een beleid ontwikkelt met de kennis en ervaringen
tijdens Corona.
De tussenschoonmaak op school stopt na 26 juni.
Het kernteam adviseert de hygiëne-maatregelen die zijn toegepast tijdens Corona wel wat af
te bouwen, maar hier geldt wat goed werkt kan de school blijven toepassen. Denk aan
regelmatig handenwassen, niezen en hoesten in de elleboog heeft een goed effect op de
algehele gezondheid.

Snottebellenbeleid blijft
Het snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek (BCO) blijft voorlopig gelden. Mede vanwege
de risico’s die vakanties naar het buitenland met zich meebrengen tijdens de zomervakantie. Deze
wijzigingen blijven waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt de
situatie opnieuw beoordeeld. Het kabinet zal de ontwikkelingen tijdens de zomerperiode blijven
volgen. Het ministerie van OCW kan het OMT half augustus nog om een nieuw advies vragen over de
corona-richtlijnen in het onderwijs.
Voorlopig laten we het kernteam voortbestaan en in de laatste week van de zomervakantie zullen
we als dit nodig is jullie voorzien van dan geldende informatie.

Voor nu een hartelijke groet,
Het kernteam, Rita, Andries, Sjanet, Hannie en Leonie

