Rotterdam, 29 september 2020
Beste ouders/verzorgers,

Wij hopen van harte dat u en uw gezin in goede gezondheid verkeren.
Helaas zien we het aantal coronabesmettingen van medewerkers op onze scholen en peutergroepen
toenemen. Uiteraard doen wij er samen met de collega’s in de scholen alles aan om het onderwijs
aan alle kinderen zoveel mogelijk door te laten gaan. Tegelijkertijd weten we dat tijdens de herfst en
winter het aantal verkoudheids- en griepklachten gaat toenemen. Klachten die in eerste instantie niet
te onderscheiden zijn van Corona en om testen vragen om risico’s in kaart te brengen en uit te
sluiten. Dat zal er toe leiden dat leerkrachten in afwachting van de test en de uitslag daarvan niet
aanwezig zullen zijn op school.
In het geval er daadwerkelijk Corona geconstateerd wordt bij meerdere medewerkers zullen wij
beslissingen moeten nemen over het wel of niet open houden van de school. Daar waar wij een
gezondheidsrisico zien voor medewerkers, leerlingen of ouders, zullen wij de school sluiten en voor
korte of langere tijd overgaan op afstandsonderwijs. Dit zijn voor iedereen ingrijpende maatregelen
die we moeten nemen als de actuele situatie daarom vraagt. Belangrijk om hierbij te vermelden is,
dat er vooralsnog géén regeling meer is voor extra (nood)opvang van uw kinderen.
Het RIVM heeft bepaald dat een leerkracht in thuisquarantaine moet wanneer een gezinslid ernstige
klachten zoals koorts en/of benauwdheidverschijnselen heeft. Wanneer het aantal afwezige
leerkrachten toeneemt zal het niet mogelijk zijn alle lessen door te laten gaan en zullen groepen naar
huis moeten worden gestuurd.
Het bieden van onderwijs door het volgen van les op afstand via digitale middelen aan kinderen die
thuis in quarantaine zitten, is helaas niet mogelijk vanwege wetgeving omtrent privacy (zowel van het
thuiszittende kind als van de leerlingen en leerkracht in de groep).
Onze directies zullen in onze opdracht alleen nog die coronabesmettingen met u delen, waarbij er
sprake is van risico’s voor kinderen en ouders. Daarbij weten we inmiddels dat er nauwelijks sprake is
van besmettelijkheid van kinderen met COVID-19 naar volwassenen. Daarom mogen nu ook de
kinderen vanaf 6 jaar met lichte verkoudheidsklachten naar school, met inachtneming van de
anderhalve meter maatregel tussen kind en leerkracht. Wanneer een kind immers een verkoudheid
overbrengt op de leerkracht, moet deze thuisblijven en heeft dit effect op de hele groep.
Wij willen u vragen om als u uw kind(eren) haalt en brengt de afstandsregels goed in acht te nemen
en het schoolplein zo snel mogelijk weer te verlaten.
In de richtlijnen van het ministerie worden wij opgeroepen om voor 1 oktober personeel en
leerlingen te informeren over de ventilatie in onze gebouwen.
Op onze scholen is onderzoek gedaan en daaruit is voortgekomen dat de Heijbergschool voldoet aan
de eisen met betrekking tot de voorziening voor luchtverversing voor wat betreft alle ruimtes, met
uitzondering van het speellokaal en het muzieklokaal. Deze twee ruimtes hebben onvoldoende
mechanische ventilatie om bij piekbelasting van het lokaal, de ruimte te voorzien van de benodigde
luchtverversing. Stichting PCOHS heeft daarom besloten om te investeren in deze twee lokalen door
middel van het uitbreiden van de mechanische ventilatie. Hiervoor zijn wij in gesprek en wij richten
ons op uitvoer tijdens de herfstvakantie om zodoende de overlast van de verbouwwerkzaamheden zo
beperkt mogelijk te houden.

Voor de volledigheid benoemen we hieronder de huidige regels wanneer uw kind naar school mag,
en wanneer ze thuis dienen te blijven:
Kinderen mogen wel naar de peuteropvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten hebben
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).
Kinderen op de peuteropvang of in het basisonderwijs moeten thuisblijven als:
• Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
• Het kind klachten heeft die passen bij corona en een contact is van iemand die corona heeft.
• Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft
thuis totdat de klachten 24 uur over zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor het nieuwe
coronavirus, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem dan contact op met de huisarts.
• Het kind bij iemand in huis woont die naast milde klachten ook koorts heeft en/of benauwd is.
Iedereen blijft dan thuis totdat de uitslag van de test bekend is.
Kinderen mogen dus wél naar de peuteropvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande punten van
toepassing zijn.
Veel informatie in een spannende tijd.
Wij wensen u en uw gezinsleden het allerbeste!
Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren,

E.A. van Dijk-Freeke
Voorzitter College van Bestuur

