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De persconferentie van dinsdag 15 februari luidde een nieuwe fase in de strijd tegen het
coronavirus in. We lijken over de meest ernstige piek heen te zijn, en de ziekenhuisbezetting loopt niet meer mee met het aantal besmettingen. Dat betekent dus dat mensen
minder ziek worden door het coronavirus dan eerst. Dat is natuurlijk goed nieuws! De
druk op de zorg neemt daardoor langzaam af, waardoor er versoepeld kan worden.
Nu wegen andere belangen dus weer zwaarder mee. Zoals minister Ernst Kuipers het zei: “We
kunnen niet zonder zorg, maar we kunnen ook niet zonder elkaar. Jongeren moeten hun vleugels kunnen uitslaan - elkaar kunnen ontmoeten. We moeten weer kunnen genieten van sport.
Ondernemers moeten weer kunnen bouwen aan hun levenswerk. We snakken naar cultuur,
naar uitgaansleven; ook dat is onmisbaar voor een gezonde samenleving”. Daarom gaat alles
weer - in stappen - verder open. Óók de scholen.

Versoepelingen vanaf vrijdag 18 februari
Vanaf vrijdag 18 februari mag er weer het volgende:
• Ouders en verzorgers en andere externen mogen de school weer in. Ook mogen zij
weer mee naar open dagen. Er moet dan wel nog 1,5 meter afstand worden gehouden,
en er moeten mondkapjes worden gedragen.
• Het thuiswerkadvies wordt (vanaf 16 februari) versoepeld. Dat betekent dat vanaf deze
week weer fysieke teamvergaderingen mogelijk zijn. Het advies is wel nog steeds om dit
met mate te doen.
• Als je positief getest bent, hoef je nog maar 5 dagen in isolatie te gaan (als je dan ten
minste 24 uur klachtenvrij bent geweest). Eerst was dat 7 dagen.

Verdere versoepelingen vanaf vrijdag 25 februari
Vanaf vrijdag 25 februari mag er nóg meer. Vanaf dat moment:
• Hoeven er geen mondkapjes meer gedragen te worden;
• Hoeft er geen afstand meer te worden gehouden.
Wel blijven dit nog dringende adviezen - zeker ook omdat we ook leerlingen en medewerkers
in ons midden hebben met een kwetsbare gezondheid. Laten we in ieder geval zoveel mogelijk rekening met elkaar blijven houden. Heb jij een kwetsbare gezondheid en maak je je
zorgen? Neem dan contact op met de school of je leidinggevende.

Welke regels blijven gelden?
De basisregels blijven gelden. Dat betekent dat vaak genoeg de handen wassen, hoesten
en niezen in de elleboog, geen handen schudden en zorgen voor voldoende frisse lucht belangrijk blijft. Minister Kuipers benadrukte ook dat het gebruik van de zelftesten nog steeds
ontzettend belangrijk is en blijft. Dat lijkt heel goed te gaan in de samenleving, en dat verdient volgens de minister een groot compliment. Daar sluiten we ons graag bij aan. Iedereen
wordt dus nog steeds gevraagd 2x per week (of je nu wel of geen klachten hebt) een zelftest
te doen.
We wachten zoals altijd voor verdere informatie weer het protocol van de VO-raad (in samenwerking met de vakbonden) af en de arbo-richtlijnen. Kijk in de tussentijd voor meer informatie op deze website van de Rijksoverheid.
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