Coronavirus (COVID-19) informatie
en scholen – informatie voor ouders
en studenten
Alle Australische overheden – federaal, van staat en territorium, erkennen het belang van onderwijs en zetten zich in
om de leerervaring van studenten tijdens de COVID-19-pandemie te ondersteunen.
Staats- en territoriumoverheden en instanties die niet tot de overheidssector behoren zijn verantwoordelijk voor het
beheren en nemen van operationele besluiten voor hun scholen. Neem voor informatie over hoe scholen in uw
gebied op COVID-19 reageren eerst contact op met uw school en volg het advies van uw staats- of territoriumoverheid. Hieronder staan links naar websites voor staats- en territoriumonderwijs:
Australian Capital Territory (Australisch Hoofdstedelijk Territorium)
New South Wales (Nieuw-Zuid-Wales)
Northern Territory (Noordelijk Territorium)
Queensland
South Australia (Zuid-Australië)
Tasmania (Tasmanië)
Victoria
Western Australia (West-Australië)
Staats- en territoriumoverheden zijn overeengekomen dat beslissingen over hoe we in scholen op COVID-19
reageren, voortdurend gemaakt moeten worden op basis van deskundig, officieel en nationaal advies van
volkgezondheids- en onderwijsinstanties per staat.

Potentiële risico’s van overdracht van COVID-19 in scholen verlagen
Op 24 april 2020 maakte de Australian Health Protection Principal Committee (Australische Commissie voor Gezondheidsbescherming; AHPPC) gezondheidsadvies bekend om het potentieel risico van overdracht van COVID-19 in
scholen te verlagen. Deze praktische leidraad en dit advies werden voorbereid voor schoolleiders die met kinderen
werken, ouders, leraren en ondersteunend personeel om het relatief lage risico op overdracht van het coronavirus
(COVID-19) in scholen nog verder te verlagen tijdens de COVID-19-pandemie.
Samengevat, moet men o.a. rekening houden met het volgende:
•

Voor ouders: als uw kind ziek is, mag het niet naar school. U moet uw kind thuishouden, weg van anderen.
Vergeet niet om lichamelijke afstand te houden van andere ouders en leraren als u naar school gaat, ook als u
uw kinderen naar school brengt en ophaalt.

•

Voor kinderen: als u zich ziek voelt, zeg dat dan tegen uw ouder, voogd or leraar/lerares.

•

Voor leraren: ga niet werken als u ziek bent of tot de categorie van kwetsbare personen behoort.
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•

Voor alle volwassenen: het grootste risico op overdracht op school is tussen volwassenen. Het is heel belangrijk
dat zowel leraren en ouders lichamelijke afstand houden van elkaar en anderen op school.

Hygiëne
Leerlingen worden aan het volgende herinnerd:
•

Was uw handen vaak met zeep en water, ook voor en na maaltijden en na een toiletbezoek.

•

Gebruik handontsmettingsmiddel.

•

Scherm hoesten en niezen af met uw arm of een zakdoek (niet uw handen).

•

Gooi gebruikte zakdoeken meteen in de vuilnisbak en was vervolgens uw handen.

•

Probeer om uw mond of gezicht niet aan te raken.

•

Hou elkaars hand niet vast of schud anderen ook niet de hand.

•

Probeer meer ruimte te houden dan gewoonlijk tussen uzelf en anderen.

•

Vermijd in de rij staan.

•

Neem contact op met anderen als u zich zorgen maakt.

Regelingen voor laatstejaarsstudenten en toegang tot de universiteit
Op 7 april 2020 kwamen de ministers van staats- en territoriumonderwijs overeen dat laatstejaarsstudenten
(studenten in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs) dit jaar een middelbareschooldiploma zullen krijgen en
dit diploma toegang zal verlenen tot de universiteit, voortgezet onderwijs en werkgelegenheid.

NAPLAN
Op 20 maart 2020 besloten de ministers van onderwijs dat NAPLAN niet doorgaat in 2020. NAPLAN was gepland van
12 tot 22 mei 2020.
De beslissing om NAPLAN niet te laten doorgaan in 2020 werd genomen om schoolleiders, leraren en ondersteunend personeel hun aandacht te helpen vestigen op het welzijn van studenten en de continuïteit van het onderwijs.
NAPLAN is een nationale beoordeling die het vermogen van studenten test op drie gebieden van geletterdheid –
lezen, schrijven en taalconventies (spellen, grammatica en leestekens) – en van rekenvaardigheid. Scholen in alle
staten en territoria voeren NAPLAN al sinds 2008 jaarlijks in mei uit.
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