Beste ouders,
Afgelopen dinsdag zijn tijdens de persconferentie nieuwe quarantaineregels bekend gemaakt voor
het onderwijs. In deze brief lichten wij toe wat dit betekent voor de Sarkonscholen.
Wat houden de nieuwe quarantaineregels in?
Leerlingen met neusverkoudheid of andere corona-klachten doen een zelftest. Als de test positief is,
gaan ze naar de GGD-teststraat en blijven thuis. Met een negatieve zelftest mogen kinderen naar
school, maar het dringende advies is wel om bij klachten dagelijks een zelftest te doen. Voor de
leerlingen van groep 6-7-8 geldt nog steeds het advies om twee keer per week een zelftest te doen.
Indien voorradig worden deze zelftesten door de scholen verstrekt.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe richtlijnen?
Het is prettig dat bij besmettingen in de school niet meer automatisch een hele groep in quarantaine
gaat. Het betekent echter niet dat er geen groepen naar huis zullen worden gestuurd. In
uitzonderlijke situaties kan een groep op advies van de GGD nog wel in quarantaine geplaatst
worden. Daarnaast zal het aantal besmettingen oplopen, ook onder de medewerkers. Wij doen
steeds een groot beroep op onze medewerkers om de gaten die in de organisatie ontstaan op te
vangen. We zijn zeer blij met de loyaliteit en inzet van de Sarkonmedewerkers. Aan deze
mogelijkheden zit echter een grens. We hebben geconstateerd dat er deze week meerdere groepen
naar huis zijn gestuurd, omdat er geen medewerkers beschikbaar zijn. In die situaties zijn ook
onderwijs op afstand en noodopvang niet altijd mogelijk. Dit kan ontwrichtend werken, omdat
kinderen dan een aantal dagen geen onderwijs krijgen en ouders in de problemen komen met hun
werk. Toch vragen wij om uw begrip hiervoor. We staan met de rug tegen de muur en Sarkonscholen
sturen geen groepen naar huis als het echt niet anders kan.
Wat vragen wij van u?
Ouders stellen regelmatig (kritische) vragen aan de school over de maatregelen. Er wordt veel
gevraagd van ouders en van medewerkers, dus wij snappen heel goed dat dit gepaard gaat met
emoties. Blijf uw vragen stellen, maar laten we op respectvolle wijze in gesprek blijven, zoals de
meeste ouders doen. Daarnaast vragen we u om, ondanks mogelijke bezwaren, de afspraken van de
school te respecteren. We willen tenslotte allemaal hetzelfde: goed onderwijs op een veilige en
verantwoorde manier.
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