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De ouders/verzorgers van de leerlingen van De Oorsprong
Bestuur en directeuren De Oorsprong
Corona maatregelen
16 november 2021

Beste ouders/verzorgers,

Naar aanleiding van de persconferenties op 2 en 12 november jongstleden informeren wij u over
de stand van zaken binnen De Oorsprong en een aantal specifieke richtlijnen die directe gevolgen
hebben voor het onderwijs op onze scholen.
Stand van zaken
Op dit moment is er op drie scholen van De Oorsprong sprake van een klas of klassen in
quarantaine. Daar waar dat kan wordt online of hybride onderwijs verzorgd. De keuze voor
afstandsonderwijs is echter nadrukkelijk de professionele keuze van de school.
Ouders in de school
Al in een eerder stadium is besloten om de mate van het toelaten van ouders/verzorgers binnen
de school en/of op het schoolplein aan de schooldirecteuren over te laten, om zo maatwerk te
kunnen bieden. Iedere locatie heeft immers andere (on)mogelijkheden. Dit echter wel binnen de
regeringsrichtlijn van het houden van 1,5 meter afstand, waar ook wij ons onderling aan moeten
houden. Eén op één oudercontacten kunnen dan wellicht wel, open dagen niet.
Wij raden wel aan dat ouders/verzorgers en externen mondkapjes dragen in de school, daar waar
de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Uw schooldirecteur informeert u verder.
Wat gebeurt er bij een besmetting?
Bij een coronabesmetting in de school neemt de schooldirecteur contact op met de GGD. Bij drie
besmettingen of meer binnen één klas gaat de GGD een onderzoek instellen en wordt er al dan
niet overgegaan tot het naar huis sturen van de betreffende klas. In de praktijk volgt bij drie
besmettingen een quarantaine.
Wanneer de school moet sluiten vanwege quarantaine, mogen leerlingen, ook die in kwetsbare
posities en/of van ouders in een cruciaal beroep, niet naar school.
Lesuitval
Wij vragen u dus om in de komende tijd rekening te houden met eventuele lesuitval door
quarantaine van de klas van uw kind en/of door besmetting of afwezigheid i.v.m. de
testverplichting van de groepsleerkracht. Vanwege het huidige lerarentekort is het op dit moment
praktisch onmogelijk om vervanging te regelen.
Vanaf 6 november geldt het Coronatoegangsbewijs (CTB) bij het zwembad en in de
sporthal. Geldt dat ook als dergelijke locaties worden bezocht in het kader van een
schoolactiviteit?
Een leraar die kinderen wegbrengt voor schoolzwemmen of begeleid met de gymles is
uitgezonderd van de CTB-plicht gezien dit om het verrichten van beroeps- en bedrijfsmatige
werkzaamheden gaat.
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Voor ouders/verzorgers of vrijwilligers geldt voor het wegbrengen van kinderen (in het kader van
de zwemles, sportbeoefening) wel een CTB-plicht bij betreden van de publieke binnenruimte van
de sportlocatie.
Moeten leerlingen en onderwijspersoneel een CTB laten zien als er een culturele activiteit
vanuit school wordt georganiseerd, zoals een viering of een musical?
Leerlingen en onderwijspersoneel hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien bij een
educatieve onderwijsactiviteit als het onderdeel is van het schoolprogramma (curriculum).
Beslisboom
Bij klachten is de beslisboom zoals deze op onze site staat onverminderd leidend.
Dank
De inhoud van deze brief betreft de maatregelen die gelden
tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3
december opnieuw beoordeeld. Wij hopen met ons allen dat
er dan versoepelingen mogelijk zijn.
Ten slotte onze dank voor alle begrip en steun die wij van u
ontvangen hebben in de afgelopen periode. Ook nu zal er
mogelijk weer een periode aanbreken waarin wij een beroep
moeten doen op uw flexibiliteit. Wij rekenen op elkaar en op
u in deze bijzondere tijden.

Bestuur en directeuren De Oorsprong
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