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We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad! Maandag 6 september openen onze scholen hun deuren voor het nieuwe schooljaar. We zien ernaar uit om weer
op school aan de slag te gaan, maar er zijn wel nog een aantal zaken waar we rekening
mee moeten houden.

Quarantaine na vakantieverblijf in zeer hoog risico-land

Ouders, leerlingen en medewerkers die terugkomen uit een land met zeer hoog risico, of een
land of gebied dat tijdens de vakantie wijzigt naar hoog risico, zijn verplicht om bij thuiskomst
10 dagen in quarantaine te gaan. Kijk hier voor de reisadviezen per land. Is het reisadvies
oranje of rood? Dan moet men in quarantaine gaan. Het in quarantaine gaan zal niet leiden
tot een verzuimmelding bij de Inspectie.
Deze quarantaineplicht geldt óók voor reizigers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs.
Met een negatieve coronatest bij de GGD op dag 5 kunt u de duur van het thuisverblijf verkorten. Maak hiervoor een afspraak via 0800 - 2035.

Zelftesten

Vóór de start van het nieuwe schooljaar

Iedereen heeft voor de zomervakantie de kans gekregen om (vrijwillig) vier zelftesten mee
naar huis te nemen. Wij vragen jullie in ieder geval één van die testen voor de start van het
schooljaar te gebruiken. Zo kan een onverhoopte besmetting opgespoord worden voordat
deze de school binnenkomt. We danken jullie voor de medewerking!
Let op: de zelftesten mogen niet worden gebruikt als men klachten heeft of uit bron- en contactonderzoek naar voren komt. In dat geval moet men naar een GGD-testlocatie voor een
coronatest.

Tijdens het nieuwe schooljaar

Voor de zomervakantie werd iedereen gevraagd om zichzelf (vrijwillig) twee keer per week
thuis te testen (‘preventief testen’). Nu zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Daarom hoeft
niet iedereen meer preventief te testen. Om de school veilig geopend te kunnen houden, is
het nu vooral belangrijk dat leerlingen en medewerkers die nog niet immuun* zijn zichzelf
twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Maar ook medewerkers (en leerlingen) die al immuun* zijn, mogen voor de zekerheid natuurlijk nog gebruikmaken van de testen. Vraag ernaar op school. Let op: het gebruik van een zelftest is vrijwillig!
*Je wordt als immuun gezien wanneer je:
• 14 dagen of langer geleden de tweede vaccinatie hebt ontvangen van Pfizer, Moderna
of AstraZeneca; OF
• 14 dagen of langer geleden één van deze vaccinaties hebt gekregen na een doorge
maakte corona-infectie; OF
• 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin hebt gekregen; OF
• Wanneer je minder dan 6 maanden geleden corona hebt gehad.
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Géén prikbussen op school

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft in de media gesuggereerd dat er zogenaamde
‘prikbussen’ bij de scholen zouden komen te staan. De VO-raad heeft hierover contact gezocht met de GGD. De GGD geeft aan dat er géén plannen zijn om op scholen of schoolpleinen te gaan vaccineren. Een prikbus op een schoolplein zou de vrije keuze van leerlingen
voor vaccinatie kunnen beïnvloeden, en kan de suggestie wekken dat er buiten het zicht van
ouders om wordt gevaccineerd. Dat vinden wij, de GGD alsook de VO-raad absoluut ongewenst. Er zullen dus geen prikbussen op de schoolpleinen komen te staan.

Basisregels

Zoals in onze vorige post al te lezen was, blijven de volgende basisregels voor iedereen gelden. Zo houden we de school voor iedereen veilig:

Jij doet toch ook mee?
Op school komen elke dag veel mensen bij elkaar. Jouw gezondheid is heel belangrijk,
net als de gezondheid van alle mensen om jou heen. Daarom houden wij ons goed aan
onze hygiëne-maatregelen. Jij toch ook?

Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes
en gooi ze na gebruik direct weg.

Was regelmatig goed je handen
met water en zeep (of desinfecterende gel).

Houd 1.5 meter afstand
tot (andere) volwassen
en schud geen handen.

Draag een mondkapje
tijdens verplaatsingen binnen de school

Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Dan meld je je af op school, blijf je thuis (of
ga je naar huis) en laat je je testen. Volg daarna het advies van de GGD op.
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Meer informatie

We kunnen ons voorstellen dat het coronavirus (en de steeds veranderende regels) voor vragen zorgen. Vind je op deze pagina geen antwoord op jouw vraag? Gebruik dan de informatiehulp van het RIVM of de quarantainecheck van de rijksoverheid.
Wij wensen jullie allen een mooi en hopelijk rustig en gezond nieuw schooljaar toe!
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