FAQ: Veel gestelde vragen corona
Welke maatregelen heeft Sprengeloo genomen in de leslokalen?
1. In elk lokaal is desinfectiemiddel beschikbaar om handen te wassen en er ligt desinfectiemiddel om
tafels en stoelen mee schoon te maken.
2. Tijdens de lessen blijven de ramen in de lokalen open om zo voor voldoende ventilatie te zorgen.
Kan mijn kind gebruik maken van de zelftesten?
Uw kind kan wekelijks twee zelftesten ophalen bij het OLC (1e verdieping techniektoren).
Wat zijn de thuisblijfregels?
1. Een leerling met een of meerdere van de volgende klachten blijft thuis:
•
•
•
•
•

Verkoudheidsklachten
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling van reuk en/of smaak

2. Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden koorst boven 38 graden en/of
benauwdheidsklachten heeft.
3. Een leerling blijft thuis als iemand in het huishouden positief is op het coronavirus.
4. Conform richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag klachten (zoals hierboven
beschreven) ontwikkelt gaat een leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover
geïnformeerd door de verzuimcoördinator.
5. Iedereen met corona gerelateerde klachten kan zich laten testen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Wat moeten we doen bij een positieve coronatest?
1. Een leerling die positief getest is op corona moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start de
symptomen en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur
geen klachten meer heeft. Zie ook: https://lci.rivm.nl/leefregels
2. Als iemand van het huishouden van de leerling positief getest is op corona, moet hij/zij 10 dagen
thuis blijven en zich na dag 5 laten testen. De leerling kan weer naar school als iedereen in het
huishouden 24 uur klachtenvrij is. Zie ook: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
3. We zullen, in overleg met leerling en ouders, naar de mogelijkheden kijken voor afstandsonderwijs
gedurende de quarantaine. Het contact verloopt via de mentor. Neem zelf altijd contact op met de
mentor als uw kind in quarantaine moet.
Wanneer moet ik in quarantaine?
Soms moet iemand verplicht 10 dagen in quarantaine. Dat is afhankelijk van de situatie. Raadpleeg
altijd: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
Na 5 dagen kan er een test gedaan worden bij de GGD. Is de test negatief dan kunt uw kind weer
naar school. Doet u geen test, dan blijven de 10 dagen quarantaine van toepassing. Is de uitslag
positief dan blijf je minimaal een week thuis.

Wanneer moet een klas in quarantaine?
Als er in een klas (met een vaste samenstelling van leerlingen) twee of meerdere leerlingen positief
zijn getest op corona, en er leerlingen zijn met corona gerelateerde klachten kan in overleg met de
GGD worden besloten dat de klas als geheel in quarantaine moet. Als dat het geval is, worden alle
ouders/verzorgers en leerlingen geïnformeerd. Tijdens de quarantaineperiode worden de lessen
online via Teams aangeboden. Zorg er voor dat uw kind beschikt over een device met een Teams
applicatie. Die is gratis te downloaden in de online leerling-omgeving.
Wat mag ik verwachten van onderwijs op afstand?
Met elkaar in contact blijven is in deze tijden van groot belang. Wij willen dat onze leerlingen
dagelijks lessen op afstand kunnen volgen. Dit onderwijs op afstand kent voor ons een aantal
varianten:
•
•
•

Online les geven via Teams
Vragen stellen aan de docent door middel van telefonisch/Teams contact
Werken via Magister (opdrachten in huiswerk, vragen stellen via berichten)

De mentor is aanspreekpunt rondom de vragen onderwijs op afstand.
Vinden er activiteiten plaats?
1. Onderwijsactiviteiten op school gaan door. Onderwijsactiviteiten op locatie buiten school kunnen
doorgaan, mits het te organiseren valt binnen de huidige maatregelen en als er geen CTB
(Coronatoegangsbewijs) overhandigd moet worden.
2. Ouders/verzorgers kunnen worden uitgenodigd op school met inachtneming van de veiligheids- en
hygiëne maatregelen. Ouderavonden worden digitaal gehouden.
Mijn kind is meer dan 15 minuten op 1.5 meter van een positief geteste leerling/docent geweest.
Wat nu?
Heeft uw kind langer dan 15 minuten binnen 1.5 meter van de positief geteste leerling of docent
gestaan/gezeten dan blijft uw zoon/dochter 10 dagen thuis. U telt vanaf het laatste contactmoment.
Uw kind blijft 10 dagen thuis in quarantaine. Blij klachtontwikkeling is het advies direct testen. Na 5
dagen thuisquarantaine kan er worden getest bij de GGD, bij een negatieve testuitslag mag uw kind
weer naar school. Bij geen test blijft de quarantaine 10 dagen staan.
Mijn kind heeft bij iemand in de klas gezeten die positief is getest op corona. Wat nu?
U heeft een brief ontvangen van school, neem de brief goed door. Als uw kind niet meer dan 15
minuten op 1.5 meter van een positief getest persoon is geweest kan uw kind gewoon naar school.
Wel vragen wij u alert te blijven op ontwikkeling van klachten. Ook voor hen geldt, bij klachten
meteen laten testen en thuis blijven. Bij een negatieve test mag uw kind weer naar school.
Mijn vraag staat hier niet tussen. Wat nu?
Voor alle corona gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de verzuimdesk via
verzuim@sprengeloo.nl of (055) 357 53 12

