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Willemstad, 7 september 2020.
Geachte ouders,
Een goede, gezegende en gezonde week toegewenst!
Enkele punten voor deze week:
Weer op school!
Na 14 dagen quarantaine waarbij de leerlingen ook de tweede keer een negatieve testuitslag
hadden zijn de leerlingen vandaag weer op school.
Informatieavond
Vandaag beginnen de informatieavonden. In een ander schrijven hebben we reeds aan u
meegedeeld:
 dat alle leerjaren in twee groepen verdeeld zullen worden.
 dat we u verzoeken om per kind met slechts één ouder aanwezig te zijn, zodat de
nodige afstand behouden kan worden.
 dat we graag willen dat elke ouder op deze avond een mondkapje op doet of een “face
shield”. Na de aanbevelingen van de overheid in het weekeinde hopen we dat alle
ouders zich hieraan zullen houden. De veiligheid van onze kinderen, leerkrachten en
ouders staat op de eerste plaats. Mocht u moeite hebben met deze regel, dan kunt u op
onze website de presentatie nalezen en als er vragen deze graag naar de leerkracht
mailen.
Covid-19
Zoals u bekend zijn er de laatste dagen meer gevallen van besmetting bij gekomen. Als school
volgen we de richtlijnen zoals vermeld in “Stappenplan Fase 2 – Uitbraak op school”, zoals
uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap.
Enkele belangrijke uitgangspunten hierbij:
1. We volgen medisch advies van GMN/strategisch Team team op. Dit advies is
richtinggevend voor de aanpak in het onderwijs;
2. Het pedagogisch aspect wordt door de onderwijsexperts overwogen en waar nodig
aangepast;
3. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gemoedsrust van het schoolteam,
de leerlingen en ouders bij de aanpak en bij de beslissingen;
4. Als een familielid (lees: huisgenoot) van een leerling of personeelslid in quarantaine
moet, gaat de leerling of het personeelslid ook in quarantaine. Dit gebeurt als dat
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familielid in aanraking is geweest met een positief geval. Bij aanwezigheid van positieve
gevallen in huis, worden deze personen geïsoleerd en huisgenoten gaan in quarantaine;
5. Persoonsgegevens worden te allen tijde beschermd. Er worden geen namen van
personeelsleden of ouders over de app en mail genoemd.
6. Het onderwijs volgt de instructies van EPI (Afdeling Epidemologie van het Ministerie van
Gezondheid, Milieu, Natuur – GMN);
7. De feitelijke “contact tracing” wordt door EPI gedaan;
Hoewel niet in de uitgangspunten genoemd, houdt de school uiteraard rekening met de privacy
van leerlingen, leerkrachten en ouders en gaan we er tegelijkertijd van uit, dat de school op de
hoogte gesteld wordt wanneer een leerling in quarantaine/isolatie moet, zodat er gekeken kan
worden hoe een kind in die tijd op afstand te helpen.
In een ander schrijven zullen we u op de hoogte brengen hoe we bij besmetting binnen de
school te werk zullen gaan, uitgaande van “Stappenplan Fase 2 – Uitbraak op school”.
Stay safe!
Met vriendelijke groeten,
S. Deville-Panneflek, dir
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