Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen
van Elan Onderwijsgroep
Betreft: beleid Elan Onderwijsgroep bij uitbraak coronavirus op scholen
Stiens, 1 september 2020
Geachte ouders, verzorgers,
In de laatste nieuwsbrief die u hebt ontvangen hebben we vooruit geblikt op de start van het nieuwe jaar. Nu
we een paar weken verder zijn hebben we gemerkt dat het goed gaat op de scholen. We hebben echter ook
nog te maken met het feit dat het coronavirus nog niet weg is. De komende tijd zullen we hier nog mee te
maken krijgen. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over hoe gehandeld wordt in een aantal
verschillende scenario’s. Voor alle scenario’s geldt: geen enkele situatie is gelijk. Maatregelen vragen om
maatwerk. Mocht u twijfelen, neemt u dan contact op met de school van uw kind.
1.

Een medewerker of leerling wordt getest op corona
In het algemeen geldt dat wanneer iemand klachten heeft, hij of zij thuis blijft en zich laat testen. Dit
geldt ook voor leerlingen en medewerkers van Elan Onderwijsgroep (leerkrachten,
onderwijsassistenten, stagiaires, schoonmakers, andere personeelsleden die in de school komen en
contact met leerlingen kunnen hebben). Bij klachten blijft iemand thuis totdat de uitslag van de test
bekend is. Hierover wordt u als ouders, verzorgers niet apart geïnformeerd. Medewerkers of
leerlingen kunnen, wanneer de uitslag van de test negatief is, de volgende dag gewoon weer naar
school.

2.

Een medewerker of leerling wordt positief getest op corona
In zo’n geval hebben we te maken met de GGD. De adviezen die de GGD geeft worden dan opgevolgd.
Een advies dat kan worden gegeven is dat de school voor een periode van 10 dagen eventueel moet
sluiten. Dat is natuurlijk een vervelende situatie waarover u dan zo spoedig mogelijk zult worden
geïnformeerd. De kinderen kunnen op dat moment niet naar school. Dat hebben we eerder dit jaar
meegemaakt. Wanneer de school zou moeten sluiten, wordt direct gekeken naar de (nood)opvang van
kinderen en het geven van thuisonderwijs. Wanneer een school van Elan Onderwijsgroep te maken
krijgt met sluiting voor een bepaalde periode, dan wordt u als ouders, verzorgers hierover
geïnformeerd. De sluiting van één school heeft op dat moment geen gevolgen voor het onderwijs op
de andere scholen, tenzij externe deskundigen, zoals een GGD, hier anders naar kijken.

3.

Een medewerker maakt zelf uit voorzorg de afweging om in thuisisolatie te gaan, vanwege contact
met een corona patiënt, maar heeft zelf geen klachten
Het kan voorkomen dat een medewerker (of leerling) uit voorzorg thuisblijft. Deze persoon hoeft
daarbij zelf geen klachten te hebben. Mocht een medewerker of leerling thuisblijven om deze reden,
dan wordt u hierover niet apart geïnformeerd. Wanneer de omstandigheden het toelaten, gaat de
medewerker of leerling gewoon weer aan het werk of naar school.
In algemene zin geldt dat wij de richtlijnen van het RIVM volgen. Wanneer specifieke maatregelen
worden getroffen die voor u van belang zijn, dan zullen wij u hierover nader informeren.

Met vriendelijke groet,
Mark Vrolijk
Directeur Bestuurder
Elan Onderwijsgroep

