
Bemmel, 25 maart 2021

Betreft: aanvulling beleid groepsquarantaine

Goedemiddag allemaal,

Begin februari hebben wij onze organisatie rondom de heropening van De Borgwal met

jullie gedeeld. Deze organisatie hebben wij samen met de MR opgesteld en is getoetst

bij de inspectie van het onderwijs, het GGD-scholenteam en de Rijksoverheid. Wij

stellen de kwaliteit van het onderwijs aan alle leerlingen voorop en willen voorkomen dat

wij hieraan te kort doen door het druppelsgewijs weer binnen laten komen van

leerlingen.

Helaas hebben wij twee weken geleden te maken gehad met een eerste positief geteste

leerling. Gevolg daarvan was dat groep 6 niet fysiek op De Borgwal de lessen heeft

kunnen volgen, maar dat zij in quarantaine zijn gegaan en online les hebben gehad.

Wij zijn blij dat het bij 1 positief geteste leerling is gebleven en dat de klachten

gelukkig mild zijn geweest. Vrijdag 19 maart was groep 6 weer terug op school. Heel fijn

om alle klassen weer gevuld te hebben.

In de afgelopen week hebben wij gezien dat een groot aantal leerlingen (negatief)

getest is en dat er dus ook een groot aantal leerlingen weer naar school zou mogen

komen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij een aanvulling willen doen op het eerder

gecommuniceerde beleid.

Ter verduidelijking → Wij zien 3 vormen van onderwijs:

1→ Leerlingen krijgen fysiek les in de klas. De leerkracht richt de aandacht en

instructie primair op de leerlingen die fysiek op school zijn.

2 → Leerlingen krijgen digitaal les thuis (lockdown of wanneer de hele groep in

quarantaine is). De leerkracht richt de aandacht en instructie op alle leerlingen digitaal,

zowel de leerlingen die thuis zijn, als de leerlingen in noodopvang op school.

3 → Leerlingen zijn thuis met bijvoorbeeld verkoudheidsklachten of kunnen nog niet

naar school na een periode van quarantaine met de groep Zij zijn via een webcam

aanwezig bij de groep. De leerkracht richt de aandacht en instructie primair op de



leerlingen die fysiek op school zijn. Leerlingen die thuis zijn worden zoveel mogelijk

betrokken bij de instructies en tijdens het werken.

Sinds de heropening van de scholen hebben wij dagelijks te maken met leerlingen die

niet ‘mogen’ komen vanwege klachten die zij hebben rondom verkoudheid. Dit zijn er in

elke klas wel een paar, maar dat is nog prima te doen. Wij hebben ervaren dat fysiek

onderwijs waarbij enkele leerlingen via de webcam deelnemen, nog werkbaar blijft. Het

blijft tegelijkertijd ‘roeien met de riemen die we hebben’.

De overgang van quarantaine voor een hele groep (= volledig online) en weer helemaal

fysiek op school willen we zo soepel mogelijk laten lopen. Fysiek onderwijs - met

aandacht voor enkele leerlingen die via webcam deelnemen - is voor zowel leerlingen op

school als de enkelen die thuis zitten, goed te realiseren als dit aantal beperkt is.

Daarom hebben wij ervoor gekozen bij quarantaine 5 lesdagen online onderwijs te geven

en vanaf de 6e lesdag weer fysiek onderwijs. Achterliggende gedachte is dat er op die

6e lesdag reeds minimaal 7 van de 10 dagen quarantaine erop zit alsmede er bij testen

ook negatieve testresultaten zullen zijn.

Nu blijkt dat de testbereidheid best heel groot is en de testuitslag vaak vlot binnen is,

hebben we de volgende aanpassing gedaan:

Zodra in een groep, vanaf 5 dagen ná het laatste contact, 80% of meer van de
leerlingen weer naar school kan (negatief getest zijn), zal een klas weer overgaan
op fysiek onderwijs. Na 5 lesdagen quarantaine zal er altijd worden overgegaan op
fysiek onderwijs, waarbij de leerlingen die niet getest zijn thuis blijven tot en met
de tiende dag na het laatste contact. Wanneer we overgaan op fysiek lesgeven zal
per dag worden bekeken en gecommuniceerd worden om uiterlijk 18.00 uur de
avond ervoor.

Wij zullen dus per situatie bekijken of een groep eerder op fysiek onderwijs kan

overgaan dan de eerder genoemde 5 lesdagen quarantaine.

We hopen jullie via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er naar

aanleiding van deze brief vragen zijn, dan lezen wij dat graag per mail:

c.vanmullem@delinge.nl

Groetjes, namens het hele team van De Borgwal,

Christine van Mullem
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