Aan de ouders/verzorgers

Groningen, 24 november 2021
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Beste ouders/verzorgers,
Gisteren hebben we u geïnformeerd over het aanscherpen van de coronamaatregelen zoals deze bekend waren op 23
november. De maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op, vandaar dat we u weer informeren. Het aantal
coronabesmettingen loopt op en het kabinet heeft besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor
scholen. Deze gaan per direct in. Wat dit voor RENN4 betekent leest u in dit bericht.
Wat betekent dit voor alle scholen van RENN4?
We volgen de richtlijnen vanuit de overheid. De scholen blijven vooralsnog open. De basisregels zoals hieronder
weergegeven gelden voor iedereen, of iemand nu wel of niet is gevaccineerd.

Extra uitwerking van de basismaatregelen in het onderwijs:
Teamdagen en studiedagen vinden niet fysiek, maar online plaats. Daarnaast komen ouders/verzorgers niet fysiek in de
school, tenzij het niet anders kan. Soms is het voor een gesprek van belang dat dit live plaatsvindt. We doen dat dan in
goed overleg en met inachtneming van de basisregels. We verzoeken ouders dan wel in de gangen een mondkapje te
dragen.
Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook op het plein en daarbuiten. Verder vinden
vieringen zoals Sinterklaas en Kerst alleen met de leerlingen plaats.
Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een negatieve testuitslag overlegd kan worden.
Uitgezonderd zijn kinderen die onder het snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid
naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, hoesten en koorts (zie hiervoor ook de gisteren
meegestuurde beslisboom).
Quarantainemaatregelen
Per 19 november 2021 gelden nieuwe quarantainemaatregelen voor iedereen. Bij een coronabesmetting gaan alle
huisgenoten in quarantaine, ook huisgenoten die immuun of gevaccineerd zijn.

Fysiek en digitaal onderwijs
Om te waarborgen dat scholen veilig, verantwoord en uitvoerbaar open kunnen blijven, is het mogelijk dat sommige
scholen niet elke dag (fysiek) onderwijs kunnen geven. De scholen hebben hier het beste zicht op en stemmen af wat de
mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de school en groepen zijn. Het betekent dat niet alle scholen op dezelfde
wijze open zijn. Eventuele wijzigingen worden door de school met u gecommuniceerd.
Tot slot
Aanstaande vrijdag staat opnieuw een persconferentie gepland. Als hier voor het onderwijs nieuwe maatregelen uit
naar voren komen ontvangt u van ons opnieuw bericht.
Eventuele vragen kunt u stellen aan de school van uw kind(eren).

Met vriendelijke groet,
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