Aan de ouders/verzorgers van
onze leerlingen
Betreft
: na de zomervakantie
Ons kenmerk : u-200041-CB
Breda, 3 juli 2020
Beste ouders/verzorgers,
Nog één week en dan is dit zeer bijzondere schooljaar voorbij. De afgelopen weken zijn uw
kind(eren) weer voor hele dagen naar school gegaan. Het was enorm fijn om onze
leerlingen weer met elkaar en hun leerkracht(en) samen in de groep te zien.
Binnen de richtlijnen en de mogelijkheden van het RIVM is er alles aan gedaan om uw
kind(eren) een warme afsluiting van dit schooljaar te geven.
Inmiddels is bekend dat er voor het onderwijs na de zomervakantie een aantal
versoepelingen door het kabinet zijn toegestaan. In deze brief informeren wij u over de
algemene afspraken die voor onze INOS scholen gelden. Van de school van uw kind(eren)
hoort u, net als de voorgaande keren, hoe dit praktisch wordt georganiseerd. Deze
informatie vindt u in de bijlage.

Afspraken na de zomervakantie
Inmiddels is bevestigd dat het veilig en verantwoord is om de scholen volledig open te
stellen voor leerlingen. Vanwege de versoepelingen van de maatregelen van het kabinet is
het protocol voor het onderwijs aangepast. Op basis hiervan gelden vanaf 24 augustus de
volgende regels op al onze scholen:
• de RIVM-maatregelen blijven onverminderd op al onze scholen gelden
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19);
• alle leerlingen gaan weer volledig naar school en tussen leerlingen hoeft geen 1,5
meter afstand bewaard te worden;
• tussen personeelsleden en leerlingen in de basisschoolleeftijd hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard te worden. Bij het voortgezet speciaal onderwijs moet deze afstand
nog wel gehanteerd worden;
• ouder(s)/verzorger(s) zijn op afspraak (waaronder oudergesprekken) welkom op de
school mits zij geen RIVM-klachten hebben én 1,5 meter afstand bewaren tot andere
volwassenen;
• de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd;
• de school hanteert looproutes in en om de school;
• afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende
begin- en eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze
leerlingen, medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen én de 1,5 meter
afstand tussen volwassenen te bewaren;
• na school gaan leerlingen direct naar huis of naar de BSO.
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Gezondheid en veiligheid
Het uitgangspunt is en blijft: bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft
uw kind preventief thuis. Behalve voor leerlingen van groep 1 en 2: voor hen geldt dat zij
bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen behalve als zij koorts hebben.
Als één van de huisgenoten koorts heeft, blijft uw kind ook thuis. Leerlingen die tot de
risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden vrijgesteld van
contactonderwijs. U dient dit als ouders wel te melden bij school. Om vast te kunnen
stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we uit van de
criteria van het Outbreak Management Team (OMT), zie bijlage. Bij twijfel kan een
directeur ouders vragen om contact op te nemen met de huisarts.
Het spreekt voor zich dat de RIVM-maatregelen ertoe leiden dat ook leerkrachten met
klachten of behorende tot de risicogroep, niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit heeft
uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen in het nieuwe schooljaar, net als in de
afgelopen periode, alles op alles zetten om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel
opnieuw uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt.

Testen van leerlingen
Iedereen met (milde) klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts kan zich laten testen
op het coronavirus. Uiteraard geldt dit ook voor leerlingen. Het heeft geen zin om uw kind
te laten testen als het geen klachten heeft. U kunt via het landelijk nummer 0800-1202
een afspraak maken om uw kind te laten testen bij de GGD. Het landelijk nummer is zeven
dagen per week open van 08.00 tot 20.00 uur.
Als er drie of meer kinderen in een groep op school klachten hebben die lijken op het
coronavirus, dan wordt dit door de school gemeld bij de GGD. De GGD voert vervolgens
onderzoek uit. Het kan zijn dat kinderen dan getest worden. Dit gebeurt altijd in overleg
met ouders en/of verzorgers. Totdat de testuitslag bekend is, blijven de kinderen thuis.
Wanneer uit de test blijkt dat uw kind geen COVID-19 heeft, kan uw zoon/dochter gewoon
naar school komen.
Heeft uw kind langdurige verkoudheidsklachten, wellicht door hooikoorts of door
chronische luchtwegklachten, dan leest u op de website van het RIVM meer over het wel of
niet naar school kunnen gaan. Als het gaat om de ‘bekende klachten’, dan kan uw kind
gewoon naar school. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw huisarts of GGD.
Leerplichtwet
Wij verwachten op maandag 24 augustus al onze leerlingen op onze scholen te mogen
verwelkomen met uitzondering van de hierboven genoemde risicogroepen. Mocht u
desondanks toch besluiten uw kind(eren) thuis te houden, is het onze wettelijke
verplichting om de leerplichtambtenaar hierover te informeren. Wij gaan er echter van uit
dat met het besluit van het kabinet én de door ons genomen maatregelen u uw kind(eren)
met vertrouwen naar school laat gaan.
Alleen leerlingen die behoren tot de risicogroep of die huisgenoten hebben die hiertoe
behoren, krijgen in overleg met school de mogelijkheid de reguliere lessen online te
volgen.
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Tot slot
We sluiten met elkaar een bewogen schooljaar af. Goed onderwijs is alleen mogelijk als
leerlingen, ouders en school samenwerken. Het afgelopen schooljaar is gebleken dat wij
ook in moeilijke tijden op elkaar kunnen rekenen. Wij willen nogmaals onze grote dank
uitspreken voor de manier waarop u samen met ons hier de schouders onder heeft gezet.
Daarnaast hebben wij waardering voor uw begrip bij alle veranderingen en soms lastige
keuzes die deze periode van ons allemaal hebben gevraagd.
Rest ons nog om u en uw kind(eren) een heel fijne en onbezorgde zomer toe te wensen.
Wij zien u graag weer op onze scholen in augustus.
INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS
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Bijlage definitie risicogroepen
Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:
Personen ≥ 70 jaar
Personen ≥ 18 jaar met:
•
•
•
•
•

•
•
•

chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en
longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van
een cardioloog zijn;
diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire
complicaties;
ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor autoimmuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische
aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd
ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of
tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij
kankerpatiënten;
een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <
200/mm3;
ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
morbide obesitas (BMI > 40).
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