Communicatie en stappenplan bij een positief geteste leerling.
Als een leerling positief getest is dan hanteren wij onderstaande stappen
1. Melding van een besmetting
De ouders van de positief geteste leerling bellen zo snel mogelijk de directeur van de school. Het telefoonnummer van de directeur (Alice Haak) is : 06-83329648. Gevraagd wordt of de naam van het kind wel of
niet bekend gemaakt mag worden. Gedurende het proces houdt de school met de ouders van de positief
geteste leerling contact.
2. Contact met het scholenteam van de GGD
De directeur van de school treedt zo snel mogelijk in contact met het scholenteam van de GGD. Het
scholenteam is binnen de GGD een gespecialiseerd team die scholen volgens het GGD protocol adviseert
te handelen.
- De besmettingsperiode is twee dagen voorafgaand aan de positieve constatering.
- De GGD geeft aan of de hele klas wel of niet in quarantaine moet.
3. Contact met de ouders van leerlingen uit de klas van het positief geteste kind
- De ouders van de desbetreffende klas worden zo spoedig mogelijk door de directeur via mail en via
de contactouder in de groepsapp van ouders ingelicht.
- De ouders van de desbetreffende klas ontvangen via de directeur per mail een informatiebrief van
de GGD.
- De GGD verricht bron- en contactonderzoek. Als u niet door de GGD gebeld wilt worden kunt u dat
aangeven bij de directeur van de school. Op basis van dit onderzoek krijgt iedereen die intensief
contact heeft gehad met de besmette persoon het advies zich te laten testen en/of in quarantaine
te gaan. Wij gaan ervan uit dat u dit advies opvolgt.
- Op de vijfde dag na het laatste contact met de positief geteste leerling kunnen alle leerlingen uit
deze klas getest worden. Als de uitslag negatief is mogen de leerlingen na de vijfde dag weer naar
school. Als u uw kind niet wilt laten testen blijft het tien dagen in quarantaine. Quarantaine houdt
in dat uw kind wel andere gezinsleden mag ontmoeten en dat de andere gezinsleden niet thuis
hoeven te blijven.
- Bij quarantaine ontvangt de desbetreffende klas een digitaal lesprogramma van de leerkracht.
Lesboeken en werkschriften en zonodig een chromebook kunnen op school opgehaald worden. De
leerkracht informeert de ouders wanneer deze opgehaald kunnen worden.
4.a Contact met het personeel (en zonodig personeel van een ketenpartner)
Het hele team wordt zo spoedig mogelijk door de directeur ingelicht. Uitgezocht wordt welk teamlid (of
gastdocent, of vakdocent of stagiair) wanneer in contact is geweest met het positief geteste kind. Indien van
toepassing wordt de BSO of kinderopvangorganisatie ingelicht. Als ouders vragen hebben dan checken de
leerkrachten het antwoord bij de directeur, zodat er eenduidig gecommuniceerd wordt.
4.b. Contact met alle ouders van de school
Gelijktijdig communiceert de directeur via de mail aan alle klassen en via de contactouder in de groepsapp
van alle klassen dat in groep x een leerling positief getest is op corona. De naam van de groep zal wel
genoemd worden, maar de naam van het kind niet. Door dit kenbaar te maken kan iedere ouder voor zich
een afweging maken. Vooral als u in contact staat met iemand die een verhoogd risico heeft.

