Woensdag 3 februari 2021
Onderwerp: Corona-virus

Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 2 februari heeft de minister-president
bevestigd dat de basisscholen op maandag 8 februari hun deuren weer openen.
Daarbij is nadrukkelijk opgemerkt dat dit enkel kan onder strikte voorwaarden. Per
slot van rekening is er nog steeds sprake van een pandemie die ernstige gevolgen
heeft voor onze samenleving.
Met deze brief willen wij duidelijk maken wat dit besluit voor u als ouders/verzorgers
betekent en hoe wij als schoolbesturen in Noord-Limburg met deze situatie omgaan.
Op de eerste plaats willen wij onze grote waardering uitspreken over de wijze waarop
u de afgelopen periode samen met ons invulling heeft gegeven aan het
thuisonderwijs. Er is veel van u gevraagd en het zal zeker niet altijd gemakkelijk zijn
geweest. Door uw betrokkenheid en inzet heeft u een belangrijke bijdrage geleverd
aan het leren en de ontwikkeling van uw kind in deze lastige periode.
Zoals door het kabinet besloten, openen wij aanstaande maandag de deuren van
onze scholen. We vinden het fijn dat we de kinderen weer op school kunnen
ontvangen. We kiezen ervoor dit voor alle leerlingen te doen en dus niet in
verschillende groepen/cohorten te gaan werken. Daarbij willen we u uitdrukkelijk erop
wijzen dat zeker nog niet alles normaal zal zijn. De overheid heeft besloten tot
aanvullende maatregelen, die ingrijpend zijn en die betekenen dat kinderen niet altijd
naar school kunnen. Indien uw kind verkouden of ziek is, houdt u uw kind thuis.
Indien er sprake is van een Corona-besmetting in een groep, zullen alle leerlingen
(én leerkrachten) uit die groep in quarantaine moeten en na 5 dagen negatief getest
moeten zijn. Dit kan dus betekenen dat u gedurende de dag bericht krijgt dat u uw
kind moet komen ophalen of dat u ’s avonds bericht krijgt dat uw kind de dag erna

niet naar school mag komen. Er is geen noodopvang meer, ook niet voor kinderen
van ouders in vitale beroepen. Wij begrijpen dat dit heel lastig kan zijn en hopen dan
ook dat dit niet nodig is, maar dit is wel wat het kabinet besloten heeft.
Om de scholen zo goed en lang mogelijk open te houden is het van groot belang dat
iedereen zich strikt aan alle afspraken met betrekking tot hygiëne en afstand houdt.
Het spreekt voor zich dat wij dat ook aan u vragen. Enkel vanuit onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid gaat het ons lukken om het onderwijs aan uw kind in de
schoolsituatie te blijven verzorgen.
Met ingang van maandag 8 februari eindigt de noodopvang voor kwetsbare kinderen
of kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Alle kinderen zijn
vanaf maandag weer tijdens de reguliere schooluren van harte welkom op school,
maar voor de opvang buiten de schooltijden bent u als ouder/verzorger zelf
verantwoordelijk.
Behalve de zekerheid dat wij 8 februari weer met al onze leerlingen starten, is er nog
veel onduidelijk. Wij begrijpen dan ook heel goed dat u nog met de nodige vragen
zult zitten: worden er sneltesten afgenomen bij leerlingen en/of leerkrachten? Hoe
gaat dat dan in zijn werk? Moet ik mijn kind laten testen? Wat betekent een
quarantaine van een hele klas voor broertjes en zusjes in andere klassen? Hoe wordt
een bron- en contactonderzoek uitgevoerd voor kinderen?
Wij ontvangen de komende dagen nog aanvullende richtlijnen vanuit de overheid, het
RIVM en de koepel- en belangenorganisaties die we in onze afspraken moeten
uitwerken. Uiteraard zullen wij u daar zo snel mogelijk over informeren zodat u hier
rekening mee kunt houden.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en rekenen ook in de komende
periode op uw begrip en medewerking.
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