Aan de ouders/verzorgers van leerlingen op scholen van Stichting Sarkon
14 augustus 2020
Betreft: Start in het nieuwe schoojaar.
Geachte ouders/verzorgers,
Aanstaande maandag, 17 augustus, beginnen de scholen weer. Helaas moeten we vaststellen, dat de
corona-crisis nog niet voorbij is. Dat betekent, dat ook de corona-maatregelen nog steeds van kracht
zijn, ook op de scholen! Er is, in vergelijking met de situatie vóór de zomervakantie weinig verandert.
Hieronder vindt u de afspraken nog eens op een rij.
Alle kinderen gaan naar school.
De scholen zijn weer open; alle kinderen gaan naar school.
Kinderen met de volgende (luchtweg)klachten blijven thuis:
• Neusverkoudheid.
• Hoesten.
• Moeilijk ademen/benauwdheid.
• Tijdelijk minder ruiken en proeven.
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft.
(Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel
je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie:
RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen. Wanneer een gezinslid een van de bovenstaande klachten én koorts of benauwdheidsklachten
heeft dan blijft het hele gezin thuis.).

Nieuw, in vergelijking met de situatie voor de zomervakantie is, dat de Sarkon-scholen een standaard
vragenlijst hanteren, aan de hand waarvan de directie kan beslissen of een leerling thuis moet blijven
of niet.
Daarnaast mogen de kinderen ook weer trakteren. Wij nemen het traktatieadvies van het RIVM over.
Dit is dat voorverpakte, gekochte traktaties zijn toegestaan met inachtneming van de algemene
hygiëneregels. Zelf gebakken traktaties worden niet toegestaan.
Geen ouders in de school.
De maatregel: “Geen ouders in de school”, blijft van kracht. Wel kunnen ouders ná schooltijd en op
afspraak naar school komen.
Nieuw, in vergelijking met de situatie voor de zomervakantie is, dat ouders in noodgevallen wél een
afspraak onder schooltijd kunnen maken, maar dat zij in het kader van triage, vragen moeten
beantwoorden over hun gezondheid. Daarnaast moeten zij zich registreren als bezoeker. Deze nieuwe
maatregel geldt voor alle bezoekers, die niet werkzaam zijn op de school. Vrijwilligers, die regelmatig
op school komen helpen vallen niet onder deze regeling.
We vragen de ouders om de kinderen tot aan de poort van het schoolplein te brengen en niet het
schoolplein op te lopen. Tenzij de verkeersveiligheid buiten het schoolplein dit niet toelaat. Verder
vragen wij om slechts één ouder per kind naar school te laten komen.

Vervanging bij ziekte.
Wij verwachten, dat niet alle leerkrachten naar school zullen komen. Sommigen behoren tot de
kwetsbare groepen, anderen zijn ziek of vertonen (lichte) verschijnselen. We zullen er alles aan doen
om deze collega’s te vervangen, maar nu speelt het lerarentekort ons meer dan anders parten.
Indien het echt niet anders kan, zullen we genoodzaakt zijn in die gevallen de kinderen met huiswerk,
naar huis te sturen. Wanneer de leerkracht wel in staat is te werken, dan zal hij/ zij online onderwijs
bieden. We hopen op uw begrip hiervoor.
Tot nu toe zijn de toepassingen van de Coronamaatregelen op onze scholen zeer soepel verlopen.
Dat hebben we vooral ook aan u te danken. Sarkon heeft er dan ook alle vertrouwen in dat we
samen deze nieuwe periode weer tot een succes zullen maken.
Met vriendelijke groet,

