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Coronamaatregelen (COVID-19)






















U dient bij de hoofdpoort afscheid te nemen van uw kind. Ná schooltijd wacht u hier ook weer op uw
kind.
Taxichauffeurs wachten bij de hoofdingang en ná schooltijd bij de taxi-uitgang.
Leerlingen ontsmetten meerdere male per dag hun handen.
In de klassen wordt zoveel mogelijk geventileerd.
De gele ventilatiebuizen in de hal voeren permanent de binnenlucht af.
Mondkapjes zijn niet toegestaan op school.
U kunt alleen op uitnodiging in de school komen. U belt volgens afspraak aan en bij binnenkomst
ontsmet u uw handen en noteert u, uw naam plus telefoonnummer op de registratielijst.
Komt u uit een oranje zone: alleen kinderen tot 12 jaar zijn welkom op school.
Wij volgen strikt de adviezen van: RIVM, GGD Gelderland Zuid, Conexus en de veiligheidsregio.
Stuur uw kind NIET naar school, als er in de directe familie/omgeving sprake is van een COVIDbesmetting. Bij twijfel: contact opnemen met school a.u.b..
Stuur uw kind niet naar school bij de volgende symptomen:
o Verhoging
o Snotteren
o Loopneus
o Niezen
o Keelpijn
o Hoesten
o Verlies van smaak en reuk
o Benauwdheid
o Ernstige verkoudheidsverschijnselen
Bij twijfel laten wij uw kind direct ophalen en is er geen toegang tot de lokalen
Laat uw kind goed uitzieken. Stuur uw kind dan pas weer naar school als hij/zij weer volledig gezond
is.
Neem voor terugkeer a.u.b. eerst contact op met school. De administratie is voldoende kundig om dit
met u door te spreken.
Bij twijfel nemen wij bij iedereen de lichaamstemperatuur op. Dit wordt niet geregistreerd.
Neusverkoudheid komt momenteel voor. Het heeft niets met het coronavirus te maken. Voordat u,
uw kind naar school stuurt, toch graag even contact opnemen met de administratie.
Indien er meer dan 3 leerlingen in een klas met corona vergelijkbare symptomen zijn, moeten wij de
GGD hiervan op de hoogte stellen
Alle activiteiten met ouders (b.v. ouderavonden, inloopavond) zijn tot en met de kerstvakantie 2020
geannuleerd. Er worden u t.z.t. alternatieven aangeboden.
De activiteiten met de leerlingen (excursies), proberen we zo veel mogelijk door te laten gaan, mits de
aanbieders hiermee akkoord gaan.

Het gaat in deze situatie niet alleen voor de gezondheid van de leerlingen en personeel, maar ook om het
welzijn van gezinsleden/(groot)ouders die in de risicogroep zitten. We zien COVID-19 ook als een
maatschappelijk probleem en willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Samen met de leerlingen. We
zullen op school de maatschappelijke perikelen en ontwikkelingen rondom het virus regelmatig bespreken.

Nijmegen 24 augustus 2020

