Onderwerp: start schooljaar

Brielle, 27 augustus 2020

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Onze school gaat vanaf maandag 31 augustus weer open en we kijken ernaar uit om uw
kind(eren) te mogen verwelkomen in de klas. We merken dat in de samenleving en dus ook op
onze school nog steeds veel vragen en zorgen zijn rond het coronavirus. In deze brief leest u
over een aantal punten die op dit moment spelen en de manier waarop we daar als school mee
omgaan.
Protocollen
We starten het schooljaar volgens de protocollen die voor de vakantie zijn opgesteld door de
PO-Raad en het RIVM. Enkele afspraken, die gemaakt zijn op school, zijn: Gedurende de
komende periode zullen er geen huisbezoeken plaatsvinden en voor de informatieavond zal
een alternatief komen. De ouders en andere externe personen zijn weer welkom in de school
en wij gaan er vanuit dat zij geen gezondheidsklachten hebben. De protocollen voor het SO en
het VSO zullen vanaf maandag a.s. terug te lezen zijn op de website
www.speciaalonderwijsbrielle.nl
Ventilatie
In de afgelopen weken is er in de media veel gesproken over de rol van ventilatie van
gebouwen bij het verspreiden van corona. Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn
uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM blijkt echter dat er op dit moment geen reden is
om wat betreft de mate van ventilatie in gebouwen af te wijken van eisen waaraan scholen nu al
moeten voldoen. Wel is er een advies geformuleerd voor het gebruik van bepaalde technieken
voor ventilatie. De daarvoor opgestelde richtlijnen volgt onze school uiteraard op, bijvoorbeeld
door regelmatig ramen en deuren open te zetten.
Check ventilatie
De minister van Onderwijs heeft het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)
opgericht. Zij hebben afgelopen week een ambitieplan gepresenteerd, wat inhoudt dat alle
schoolbesturen vóór 1 oktober een check hebben gedaan of hun gebouwen voldoen aan de
ventilatie-eisen. Inmiddels is onze gebouwbeheerder Anculus achter de schermen al druk bezig
met een inventarisatie van de situatie per school. De uitkomst van deze check wordt medio
september verwacht.
Regels na vakantie in het buitenland
Na een verblijf in het buitenland kunt u het dringende advies krijgen 10 dagen in
thuisquarantaine te gaan bij terugkomst. Geldt het dringende advies voor u na een vakantie in
het buitenland? Dan mag u niet op school of op het schoolplein komen. Uw kind(eren) mogen
wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en meedoen met sportactiviteiten. Zij
blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten.

Tot slot
Voor ieders veiligheid is het belangrijk om de richtlijnen zorgvuldig te blijven opvolgen. Mocht u
op dit moment vragen hebben, dan kunt u deze stellen via sob@primovpr.nl.
Hartelijke groet, mede namens alle teamleden,

Mevrouw E. Trouwborst, locatiedirecteur SO de Watertoren
Mevrouw D. Bos, locatiedirecteur VSO Maarland
Mevrouw W. Lageweg, directeur Speciaal Onderwijs Brielle

