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Blauberg, 30 september 2021
Beste ouder(s),
Naar aanleiding van de laatste versoepelingen betreffende de coronamaatregelen
in het onderwijs, geven we graag een overzicht mee:
 Vanaf 27 september worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12
jaar (inclusief kleuters)aangepast.
Bij een hoog risicocontact op school moeten ze een PCR-test afleggen op
dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet
meer in quarantaine te blijven.
Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas –
en waarbij de besmetting hoogst waarschijnlijk in de klas heeft
plaatsgevonden – wordt de volledige groep beschouwd als hoog
risicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en
dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de leerlingen in
kwestie meteen uit quarantaine.
In geval van een besmetting zijn we als school verplicht om het advies
van het CLB op te volgen. Indien dit aan de orde is, word je hiervan tijdig
op de hoogte gebracht. ‘Crossed fingers’ dat dit niet zal plaatsvinden! 
 Wat de mondmaskerplicht betreft, gelden in het onderwijs vanaf 1
oktober de regels die van toepassing zijn in de brede maatschappij.
Concreet betekent dit dat leerlingen en leerkrachten in het
basisonderwijs geen mondmasker meer hoeven te dragen. Ook niet in
onderling contact of in contact met kinderen. Het staat iedereen
uiteraard vrij om masker alsnog te dragen. Het blijft raadzaam om steeds
de nodige afstand te bewaren.

 Voor het brengen en het ophalen van je kind(eren) is het dus ook niet
meer verplicht om als ouder vanaf 1 oktober een mondmasker te dragen.
Maar ook hier … je bent hierin vrij. Zorg wel voor voldoende afstand in een
situatie met meerdere mensen bij elkaar.
 Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met
blijvende aandacht voor andere voorzorgsmaatregelen.
Dit wil zeggen dat de school blijvend inzet op ventilatie: het luchten van
de lokalen gedurende een school. Via CO2-metingen in de klaslokalen
houden we dit nauwgezet in de gaten.
We hopen op een verder vlot en gewoon schooljaar.
Alvast bedankt om hieraan mee te werken door de maatregelen na te leven!
Met vriendelijke groet,
Het Graankorrelteam

