VERNIEUWDE CORONA-AFSPRAKEN
Door de nieuwe overheidsmaatregelen in verband met de oplopende
coronacijfers, gelden bij de stichting Prohles vanaf vandaag de volgende
maatregelen voor de Prohlesscholen:
• Bij het bepalen van het aantal besmettingen en de
quarantainemaatregel wijken we af van de regels van de GGD. Ook
wanneer een leerling positief test op een zelftest, merken we dat
aan als een positieve test. De GGD gaat alleen uit van de PCR
testen, bij het bepalen van het aantal besmettingen in de groep.
Gevolg is dat bij drie positieve tests binnen twee schoolweken,
waarbij het dus niet uitmaakt of er sprake is van een zelftest of een
PCR test, de groep in quarantaine gaat.
• Als er thuis iemand positief test op corona, is op de site van het
overheid het volgende te lezen: “Regels voor kinderen vanaf 4 jaar
en volwassenen. In quarantaine. Omdat u nog niet beschermd bent
tegen corona en dus nog ziek kunt worden, gaat u meteen thuis in
quarantaine.” Als iemand thuis positief test op corona, meldt u dit
z.s.m. aan de groepsleerkracht. Dat mag via de parro, maar bij
spoed-situaties (en dat is dit) hebben we op schooldagen liever dat
u belt naar school. Uw kind moet dan direct naar huis en in
quarantaine.
• Als een leerkracht coronagerelateerde klachten heeft maar zich in
principe nog wel goed genoeg voelt om les te geven, laat hij of zij
zich z.s.m. testen bij de inloop-teststraat voor onderwijspersoneel
in Leiden. Dat kan vanaf 7:30 uur en in principe is er binnen een
half uur uitslag. Dat is op z'n vroegst dus even over achten. En als
het druk is, hopelijk voor 8:30 uur. Hoewel we ernaar streven u
uiterlijk 7:45 uur via de parro te berichten als een leerkracht afwezig
is, lukt dat bij een sneltest van een leerkracht 's morgens vroeg dus
niet. Check alstublieft de parro nog even voordat u uw kind naar
school brengt.
• Bij een negatieve test komt de leerkracht gewoon naar school,
maar bij een positieve test krijgt de groep de instructies van de
kernvakken (Lezen, taal, rekenen) vanaf groep 4 online thuis. Groep
1 t/m 3 krijgt via de Parro uitleg van de activiteiten die zij thuis
kunnen doen.

• De directie brengt via de Parro-app de ouders vanaf vandaag van
iedere positieve test op de hoogte (zonder overigens de naam van
de leerling direct te noemen). U kunt zich dan al een beetje
voorbereiden op eventuele opvang voor uw kind als de hele groep
in quarantaine zou moeten, omdat noodopvang op school bij
quarantaine van een hele groep niet mogelijk is.
• Vanaf groep 4 maakt een groep in quarantaine de uitleg van een
les mee via Teams. Dat kan met de hele groep in één keer zijn,
maar ook in twee of drie kleinere groepjes.
• Ouders die overdag in de school moeten zijn en hulpverleners
blijven gewoon welkom in school. Voor hen gelden de gebruikelijke
maatregelen (1,5 meter afstand, een dringend advies om
mondkapjes te dragen in de gangen en vooraf de gezondheid-5vragen-check. De check is opgenomen als bijlage en hangt als
poster bij de ingangen).
Voor de school betekenen bovenstaande Prohles-afspraken verder:
• Bij een zieke leerkracht, corona of niet, krijgt u in principe voor 7:45
uur bericht via de Parro en verneemt u of er wel of geen
vervanging gevonden is. Als er geen vervanger is, moet de groep
helaas thuis blijven. Er is dan ook geen online onderwijs. Voor dit
soort “calamiteiten” mogen we wettelijk een groep maximaal zeven
dagen in het schooljaar thuis laten zitten (pandemieën en andere
grotere ellende niet meegerekend). Als een groep aan die zeven
dagen zit, gaan we andere groepen (die nog niet aan die zeven
dagen zitten) vrij geven, zodat de “vrijgeroosterde” leerkracht voor
deze groep kan.
• Deze week ontvangt u het aangepaste en actuele schema voor
thuisonderwijs dat u een jaar geleden ook hebt ontvangen.
Hopelijk hebben we deze heel weinig nodig.
• De sinterklaasviering zal enigszins aangepast worden.
• De Kerstviering vindt plaats in de groep, zonder ouders en
belangstellenden helaas, op woensdagavond 22 december van
19:00 – 20:00 uur.

