Zeist, 28 oktober 2020
Geachte ouders en verzorgers,
Het persmoment van 27 oktober is voor ons, bestuur van Het Sticht, aanleiding om het protocol zoals dat
geldt voor het basisonderwijs nog eens extra tegen het licht te houden. Zoals minister De Jonge stelt,
komt het nu aan op ons gedrag. Ons gedrag bepaalt of de verspreiding van het coronavirus beperkt kan
worden of dat zwaardere maatregelen genomen moeten worden. Ons overleg heeft tot de volgende
aanscherping geleid:
1. In overeenstemming met het protocol basisonderwijs worden ouders/ verzorgers in principe niet
toegelaten in de school. Zeer kritisch wordt overwogen in welke situatie de aanwezigheid van
ouders/ verzorgers noodzakelijk is op dit moment.
2. Voor alle externen geldt dat zij slechts binnen de school welkom zijn als zij bijdragen aan het
primaire proces (= onderwijsgeven aan onze leerlingen). Aan alle externen wordt gevraagd om
een gezondheidscheck-formulier in te vullen, waarin wordt gevraagd naar contactgegevens en
gezondheidssituatie. Alle scholen zorgen voor een duidelijke plaats bij de ingang.
3. Ouders/ verzorgers begeven zich niet op het schoolplein, tenzij daar een noodzaak toe is, zoals
bijvoorbeeld het bewaken van de verkeersveiligheid. In alle situaties wordt de 1 ½ meter afstand
aangehouden.
4. Een aantal van onze scholen delen een ruimte met andere gebruikers van het gebouw. Dat
betekent dat wij de gezamenlijke ruimten (zoals bijvoorbeeld een hal) zien als een publieke
ruimte. Het dragen van een mondneusmasker wordt in deze ruimten door ons dringend
geadviseerd. Datzelfde advies geldt bij verplaatsingen buiten het leslokaal als de 1 ½ meter
afstand niet gegarandeerd kan worden. Het advies om een mondneusmasker te dragen, geldt
dus voor zowel externen als onze eigen medewerkers in deze situaties.
Toelichting St. Aloysius punt 2:
Het gezondheidscheck formulier ligt v.a. maandag bij de ingang van de school (vanaf het achterplein) of
bij andere ingangen waar volwassenen binnenkomen.
Dit formulier moet worden ingevuld door iedereen die langer dan 15 minuten binnen het gebouw is.
Ouders die fysiek voor de oudergesprekken komen vullen het formulier ook in. Dan ligt het klaar bij de
klaslokalen net als de hygiëne middelen.
De formulieren worden na 14 dagen vernietigd volgens afspraak met Het Sticht.
Toelichting St. Aloysius punt 3:
Ouders komen nu wel op het schoolplein aangezien we dit veiliger vinden dan de verkeerssituatie in de
Kerkstraat. Hierbij moeten we ons met ons allen wel aan de volgende punten willen houden:

-

-

Jongere kinderen (t/m groep 5) of voor kinderen voor wie dit echt nodig is kunnen door één
ouder gebracht/gehaald worden of worden door een oudere broer/zus meegenomen;
Oudere kinderen komen alleen;
Fietsers komen via het Penplein;
Alle volwassenen houden 1.5 m. afstand;
Iedereen is op tijd om een kind te komen halen dus:
 Groep 1/2: 10 minuten voor de normale eindtijd van de school
 Groep 3: 5 minuten voor de normale eindtijd van de school
Ouders blijven niet hangen op het schoolplein maar komst en vertrek gaat snel
Verspreiding over de pleinen in verband met 1.5 m. is belangrijk als er even gewacht moet
worden op een kind.

Toelichting St. Aloysius w.b. punt 4:
Wij zijn geen school met publieke ruimtes aangezien we geen brede school zijn of multifunctioneel
centrum. Daarbij zijn onze hallen groot en de gangen zijn breed. Het dragen van mondneusmaskers
vormt voor ons gebouw geen verplichting. Wil een persoon zelf een mondneusmasker dragen dan is dat
mogelijk.
Nu de maand december voor de deur staat, hebben wij ook met elkaar afspraken gemaakt over de
vieringen. De vieringen, zowel 5 december als het Kerstfeest, zien wij als essentieel voor de educatieve
ontwikkeling van onze leerlingen. Deze kunnen doorgang vinden, mits de bovenstaande uitgangspunten
gehanteerd worden. Dus voor het versieren van lokalen, inrichten van ruimtes, etc. kunnen wij zeer
beperkt terugvallen op ouders en dan wel met dringend advies in de avonduren waardoor menging van
team en ouders zoveel mogelijk voorkomen wordt. Voor de vieringen zelf geldt het advies om deze enkel
te organiseren voor leerlingen met personeelsleden.
Er zijn veel verschillende situaties denkbaar waarbij een medewerker, een leerling, of een huisgenoot
besmet is met het virus, dan wel getest wordt. In alle gevallen nemen wij contact op met de GGD over de
noodzaak van de te nemen maatregelen en communicatie daarover. In geval van onduidelijkheid of
twijfel (onze ervaring is dat niet alle GGD’s ons op dezelfde manier adviseren) kiezen we als Het Sticht
voor de grootst mogelijke veiligheid, vanuit het oogpunt dat extra veiligheid besmettingen kan
voorkomen.
De arbeidsmarkt was al gespannen voordat de coronacrisis uitbrak. Daar is niets aan veranderd. Onze
directeuren proberen afwezigheid van leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel zoveel
mogelijk op te vangen door het team zelf of door vervangers. Dat lukt niet in alle gevallen. In een aantal
gevallen zullen wij dus groepen naar huis moeten sturen. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij dergelijke
besluiten niet lichtvaardig nemen en wij hopen op uw begrip daarvoor.
Wij hopen dat onze bijdrage aan de volksgezondheid helpt om het besmettingscijfer omlaag te brengen.
Op deze manier hopen we te voorkomen dat het kabinet moet besluiten tot nog drastischer
maatregelen.
Veel kan gelukkig nog wel doorgaan op en in onze scholen. Laten we daar ook bij stilstaan en van
genieten.
Met vriendelijke groet
Marleen Remmers & Simone Scholten

