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Het aantal besmettingen in Nederland, ook onder
kinderen, stijgt. Ook op ’t Partoer hebben we de
afgelopen weken een aantal besmettingen gehad.
Reden genoeg om ons beleid te evalueren. De
Medezeggenschapsraad hebben we om advies
gevraagd. Dit heeft er toe geleid dat we een klas
sneller, in overleg met de GGD, naar huis zullen
sturen. Deze Tillegraaf is bedoeld om hierover
uitleg te geven.
Heropening scholen
Op 8 februari zijn de scholen weer heropend. Het
Ministerie van Onderwijs heeft toen samen met
de GGD en RIVM meerdere adviezen opgesteld.
Doel was verspreiding te voorkomen. En vooral
dat alle kinderen op school zijn in plaats van thuis.
Al deze adviezen hebben we op ’t Partoer
overgenomen. Veel maatregelen hanteerden we
al voor de schoolsluiting.
1. Afstand tussen leerkracht en leerling, daar
waar mogelijk.
2. Vaste tafelgroepjes of koppels leerlingen.
3. Leerlingen blijven zoveel mogelijk in de klas.
Dus niet in de Leerstraat werken.
4. Mondkapjes voor de groepen 6,7 en 8.
5. Ventilering in de klassen.
6. Handen regelmatig desinfecteren.
7. Pauzetijden aanpassen zodat er minder
leerlingen tegelijkertijd buiten spelen.
8. Bij klachten: blijf thuis!
9. Geen klas-overstijgende activiteiten.
10. Ouders mogen niet de school in of op het
speelplein komen, voor ouders met kleuters
wordt een uitzondering gemaakt.
Bij heropening wisten we al dat 1 & 2 de
moeilijkste zouden zijn. Maatregel 1 is lastig
omdat met name de jongste kinderen nu eenmaal
geen afstand houden. En dat nemen we ze ook
niet kwalijk. Het gaat ons nu om maatregel 2.

Praktijk van alledag
Leerlingen zijn ingedeeld in vaste tafelgroepjes. En
dat blijft ook zo. De hele dag stilzitten op je eigen
plek is natuurlijk een illusie. De GGD hanteerde
het beleid dat alleen het tafelgroepje in
quarantaine moet. Na enkele weken wijzen
ervaringen in Nederland en op ’t Partoer uit dat
tafelgroepjes toch geen werkbare oplossing is. We
kunnen kinderen niet vastbinden aan hun stoel.
Daarom concludeert de GGD samen met ons dat
het verstandiger is de hele groep naar huis te
sturen. Dit houdt in dat zodra een leerling
besmettelijk (besmettingsgevaar) was onder
lestijd de hele klas in quarantaine moet. Zie kader.
* Leerling A is op maandag 1 maart op school
geweest. Op dinsdag 2 maart met klachten thuis
gehouden en op woensdag 3 maart positief
getest. De GGD stelt dat twee dagen voor de
eerste klachten andere mensen besmet kunnen
raken. Leerling A is maandag 1 maart nog op
school geweest en heeft dus anderen kunnen
besmetten. De klas moet daarom in quarantaine.
* Kinderen kunnen zich, net als volwassenen, het
beste laten testen vijf dagen na het laatste
contact. In dit geval zou dat zaterdag 6 maart
zijn. Is de hele klas negatief getest dan kan
iedereen weer naar school op 8 maart.
* Het is geen verplichting om te testen. Zonder
test bedraagt de quarantaine 10 dagen na het
laatste contact. Is uw kind dan klachtenvrij dan
kan het weer naar school. In dit voorbeeld zou
dat donderdag 12 maart zijn.
* Test één van de klasgenoten toch positief, dan
begint de rekensom opnieuw vanaf het laatste
contactmoment: 3 maart
* Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om
kinderen met klachten thuis te houden. Bij twijfel:
bel de GGD!

Nieuwsbrief obs ’t Partoer

Communicatie school-thuis
• Bij elke besmetting stellen we u op de hoogte.
Ook indien de leerling al geruime tijd niet op
school is geweest. Dit zal dan een korte
mededeling via Parro zijn.
• Indien de klas in quarantaine moet van de
GGD dan krijgt u van ons meteen een korte
mededeling via Parro. En later op de dag een
brief met tekst en uitleg, een casusnummer
en quarantaine-adviezen van de GGD. Dit gaat
dan via Parro en Parnassys-mail. We willen u
zo snel mogelijk bereiken, daarom beide.
• Het kan zijn dat wij onder lestijd een positief
resultaat krijgen. We nemen op school dan
passende maatregelen. We stellen u dan
meteen op de hoogte. En willen dat u uw kind
meteen van school haalt.
• Met het casusnummer vraagt u een test aan.
• Soms bereikt ons de informatie pas ’s
ochtends vroeg en konden we u niet eerder
informeren. Erg vervelend omdat u dan ter
plekke opvang moet organiseren.
• Indien uw kind klachten heeft en op school is
nemen we direct met u contact op en willen
we dat u uw kind ophaalt.
Communicatie thuis-school
• Indien uw kind klachten heeft en thuis blijft
vragen wij u de leerkracht daarvan meteen op
de hoogte te stellen via Parro.
• Indien uw kind een test doet vragen wij u de
leerkracht daarvan meteen op de hoogte te
stellen via Parro
• En het testresultaat zo spoedig mogelijk te
delen met de leerkracht via Parro. Bij een
positieve test moeten wij namelijk meteen
aan het werk op school: klas naar huis of niet!
De thuisblijvers van de groepen 4 t/m 8 geven wij
digitaal afstandsonderwijs. De groepen instroom
t/m 3 krijgen werk meer. Chromebook en ander
lesmateriaal worden door ons klaargelegd op een
tafel bij het directiekantoor. U mag dan dus even
de school in via de ingang aan de zijkant van
school. Wel met mondkapje.
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Samenvattend:
Team Partoer heeft haar corona-maatregelen
geëvalueerd. De stijgende cijfers in Nederland en
in de regio geven daar aanleiding toe. We merken
dat tafelgroepjes niet het gewenste resultaat
oplevert. Indien een leerling besmet was tijdens
lesdagen zal de klas, na overleg met de GGD,
eerder naar huis worden gestuurd. U wordt daar
zo snel mogelijk over geïnformeerd. We blijven de
genomen maatregelen handhaven. En ook
regelmatig evalueren.
Met deze Tillegraaf hopen we u over ons coronabeleid goed te informeren. Alles met de kennis
van vandaag natuurlijk…
Hebt u tips? Mail naar onderstaand adres.
Voor vragen kunt u terecht bij de directie:
partoer@opo-furore.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens Team Partoer,
Karel Beke, directeur

