Aan alle ouders

Betreft: Veelgestelde vragen over corona & studiedag 22 september 2020
Datum: 18 september 2020

Beste ouder(s), verzorger(s),
Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen van ouders over corona, hebben we voor jullie in deze mail
aanvullende informatie. Leidend voor ons blijven de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
We zien dat het aantal leerlingen dat thuis blijft vanwege corona, toeneemt. Tot nu toe blijft het aantal afwezige
collega’s nog beperkt. We zijn blij dat met ingang van vandaag onze medewerkers met klachten met voorrang
kunnen worden getest. Op die manier hoeven er niet onnodig lessen uit te vallen.

Hoe te handelen bij corona-achtige klachten/eventuele besmetting?
Ouders melden zoon/dochter met corona-achtige klachten absent
We vragen ouders nadrukkelijk om bij het absent melden aan te geven dat het gaat om corona-gerelateerde
klachten. Zo houden we zicht op de corona-gerelateerde afwezigheid op onze school. Dit kun je bij voorkeur
doen via de mail: verzuim@nsg-groenewoud.nl of telefonisch via 024-3234455, optie 1.
Als je kind last heeft van een chronische aandoening die met (luchtweg)klachten gepaard gaat, is het van belang
dat je dit meldt bij de verzuimcoördinator. Dit voorkomt dat een leerling ten onrechte naar huis wordt gestuurd.
Wij verzoeken je om je kind te laten testen als je kind last heeft van corona-gerelateerde klachten:
- Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
- Hoesten
- Plotseling slecht kunnen ruiken en proeven
- Moeilijk kunnen adem halen
- Verhoging of koorts (boven de 38 graden)
Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.
Kinderen (en ouders) blijven thuis als huisgenoten naast milde corona klachten ook last hebben van koorts en
benauwdheid.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studentenkinderopvang-en-onderwijs/voortgezet-onderwijs
Mijn kind is negatief getest op corona
Mag een kind na een negatieve uitslag meteen weer naar school of moeten de klachten 24 uur verdwenen
zijn?
De GGD geeft aan dat er hierin verschillende situaties zijn. De uitwerking hiervan leest u hieronder.

Testuitslag negatief: je kind heeft klachten, is wel getest en de testuitslag is negatief
Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen
(bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag
weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten
verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het
landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. Bij ernstig ziek zijn moet
direct telefonisch contact worden opgenomen met de huisarts of huisartsenpost.
Bron: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#maatregelen
Testuitslag negatief: je kind heeft een huisgenoot die positief is getest voor corona
Is er in het huishouden een persoon met corona? Dan gaan de huisgenoten 10 dagen in thuisquarantaine. Dat
geldt ook voor nauwe contacten. Dit zijn de mensen die vaak dicht bij je in de buurt zijn (minimaal 15 minuten
binnen 1,5 meter). Zoals een partner die niet bij je woont, een reisgenoot of collega. Als zij klachten krijgen die
op corona lijken moeten zij zich ook laten testen. Is de uitslag van deze test negatief, dan hadden zij op het
moment van testen geen corona. Zij moeten wel nog thuis in quarantaine blijven tot de 10 dagen voorbij zijn.
Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact opgenomen worden met de GGD.
Bron: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
Mijn kind is positief getest op corona
Als uit de test blijkt dat je COVID-19 hebt, blijven ook huisgenoten zonder klachten thuis. Ook personen die
werken in de vitale sector of met een cruciaal beroepen blijven thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering
gemaakt worden in overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de bedrijfsarts en alleen als zij
geen klachten hebben. Ga naar meer informatie over de leefregels thuis en wat je moet doen als je COVID-19
hebt. (bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte )
Hoe communiceren/handelen wij bij een eventuele besmetting met corona
- Als een leerling of medewerker positief is getest voor corona, moet de school zo snel mogelijk op de hoogte
worden gebracht.
- School informeert vervolgens medewerkers, leerlingen en ouders van de betreffende klassen of groep(en).
- Klasgenoten van de positief geteste leerling, die zelf geen klachten hebben, mogen gewoon naar school
komen.
- De GGD start direct een contactonderzoek. Personen die meer intensief contact hebben gehad (binnen 1,5
m en langer dan 15 minuten), worden door de GGD benaderd.
- De GGD bepaalt of quarantaine en/of andere maatregelen nodig zijn.
De informatie op onze website wordt voortdurend geactualiseerd. Dat is nodig omdat onze ervaring is dat de
richtlijnen of de werkwijze van de GGD nogal eens wordt aangepast. Ga naar onze FAQ voor de actuele
informatie.
Studiedag dinsdag 22 september
Dinsdag aanstaande is lesvrij voor alle leerlingen vanwege een studiedag voor alle medewerkers. Op de
agenda staat: toetsbeleid, mentorprogramma en inhalen van leerachterstanden.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Hanneke Arpots

