Donderdag 4 februari 2021
Onderwerp: Corona-virus
Beste ouders/verzorgers,
Gisteren heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij u op hoofdlijnen hebben
geïnformeerd wat de schoolopening per 8 februari voor u gaat betekenen. We
hebben aangegeven blij te zijn dat wij vanaf dan weer onze leerlingen kunnen
ontvangen op onze vertrouwde schoollocaties, maar dat dit enkel mogelijk is onder
strikte voorwaarden. Die voorwaarden waren gisteren voor een belangrijk deel nog
niet bekend. Inmiddels is er al veel meer duidelijk over de kaders en
randvoorwaarden zoals die zijn gesteld door de verantwoordelijk minister, RIVM,
koepelorganisatie voor het primair onderwijs en vakbonden. Ondanks dat deze op
enkele onderwerpen nog niet geheel helder zijn en soms zelfs tegengesteld lijken -en
berichtgeving en discussies in de media niet bijdragen aan de duidelijkheid waar u op
dit moment behoefte aan heeft- hebben wij als gezamenlijke schoolbesturen één lijn
getrokken waarlangs onze scholen aanstaande maandag hun deuren gaan openen.
Met deze brief willen wij die graag met u delen.
Wat betekent de schoolopening per 8 februari voor onze scholen?
1. Onze scholen gaan aanstaande 8 februari open voor onze leerlingen.
2. Vanaf 8 februari eindigt de noodopvang op onze scholen.
3. Scholen zullen afhankelijk van de beschikbare ruimtes en lokale situatie
streven naar een zo beperkt als mogelijke groepsgrootte en zo weinig als
mogelijke vermenging van groepen en verplaatsingen.
4. Scholen kunnen afhankelijk van de beschikbare ruimtes en lokale situatie de
school- en pauzetijden per groep aanpassen.
5. Er is vanaf 8 februari extra aandacht voor de hygiëne- en afstandsbepalingen
zoals regelmatig handen wassen, looproutes in de school,
ventilatie-maatregelen, anderhalve meter afstand tussen volwassenen.
6. Mondkapjes zijn niet verplicht. Scholen kunnen dit wel dringend adviseren als
de situatie daar om vraagt.

7. Iedereen blijft thuis in geval van neusverkoudheid, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven
38°C.
8. Iedereen blijft ook thuis als een gezinslid besmet is met corona, last heeft van
moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38°C.
9. Bij een besmetting in een groep, gaat de groep 10 dagen in quarantaine. Deze
periode kan verkort worden door op dag 5 een test te laten afnemen. Bij een
negatieve testuitslag en zonder klachten kunnen kinderen weer naar school
komen.
10. Voor leerlingen is het laten testen op een GGD-locatie geen verplichting, maar
dit wordt in het belang van het kind en het te volgen onderwijs door de
instanties dringend geadviseerd. Scholen hebben niet het recht kinderen te
laten testen en zullen dit ook niet doen. De verantwoordelijkheid en keuze
hiervoor ligt bij de ouders.
Omdat de detailinvulling school-specifiek is, zal er nog aanvullend door de scholen
met u worden gecommuniceerd. Dit betreft onder andere de mogelijk gewijzigde
groepsindelingen, school- en pauzetijden.
Om de scholen zo goed en lang mogelijk open te houden is het van groot belang dat
iedereen zich aan deze afspraken houdt. Enkel vanuit onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid gaat het ons lukken om het onderwijs aan uw kind in de
schoolsituatie te blijven verzorgen.
Bij de afwegingen die wij als verantwoordelijke schoolbesturen maken en de
besluiten die wij samen met onze schoolleiders nemen, blijven onze uitgangspunten
altijd: Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Uitvoerbaarheid.
Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de
afzonderlijke schoolleiders/directeuren.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en rekenen ook in de komende
periode op uw begrip en medewerking.
Hoogachtend,
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