Den Haag, 22 april 2020.
Beste ouders, verzorgers,
Ongetwijfeld heeft het bericht u al bereikt dat de scholen weer open zullen gaan na de meivakantie.
In de persconferentie van het kabinet gisteravond is dit nieuws gedeeld. Voor basisscholen geldt dat
zij de groepsgrootte verkleinen en leerlingen ongeveer de helft van de tijd naar school gaan.
Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school.
Daarnaast blijft de noodopvang bestaan voor kinderen van ouders in de cruciale beroepsgroepen en
kwetsbare kinderen. Dit is voor de scholen goed nieuws, omdat zij hun leerlingen weer kunnen zien
en het onderwijs op school weer op gang kan komen.
Veiligheid voor onze leerlingen en medewerkers staat voorop
De (hygiëne-)richtlijnen van de RIVM blijven gelden, ook op school. De scholen zullen de nodige
maatregelen nemen om die richtlijnen na te leven, denk bijvoorbeeld aan handen wassen op vaste
momenten en aan aangepaste regels in de school en op het plein. Zo mogen ouders voorlopig niet in
het schoolgebouw komen en houden leerkrachten gepaste afstand. Bespreek dit ook met uw
kind(eren). Verder blijven leerlingen, leerkrachten en ondersteunend personeel thuis bij
neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoest en verhoging of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen zij
weer naar school. Alleen op die manier kunnen we veilig werken.
Ruimte voor inrichting van het onderwijs
Voor u is het belangrijk om te weten dat het bestuur van De Haagse Scholen haar scholen de tijd en
ruimte geeft om het onderwijs op school weer op te starten. Dat is nodig, omdat de situatie op elke
school anders is en goed onderwijs voorbereidingstijd vergt. In deze bijzondere tijd zal net als bij het
onderwijs op afstand de invulling van het fysieke onderwijs op school in combinatie met noodopvang
per school verschillen. De school zal dat binnen de mogelijkheden vanzelfsprekend zo goed mogelijk
doen en zo snel als mogelijk de leerlingen weer ontvangen op school.
Zolang de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus gelden, kan het zijn dat de school van
uw kind(eren) niet alle leerlingen kan ontvangen. Leerkrachten zijn bijvoorbeeld ziek, of vallen in de
risicogroep en kunnen daarom niet voor de klas staan. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Trots
De afgelopen weken hebben onze scholen met heel veel inzet en creativiteit onderwijs op afstand
geboden aan onze leerlingen en hadden zij met alle leerlingen contact. Wij zijn ongelooflijk trots op
dit geweldige team van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Wij zijn
ervan overtuigd dat de scholen ook in de komende fase de leerlingen zullen voorzien in het beste
onderwijs en dat er tevens aandacht zal zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen.
Dank
Tot slot willen wij ook u bedanken voor uw ondersteuning bij het afstandsonderwijs tot nu toe.
Hopelijk heeft het u naast het extra werk, of de zorg die het met zich meebracht ook plezier en een
beter beeld gegeven van wat uw kind leert.

Meer informatie over het kabinetsbesluit kunt u hier teruglezen. Mocht u vragen hebben, dan kun u
zich richten tot de school van uw kind(eren). Zij zullen u ook informeren over wanneer uw kind(eren)
weer op school wordt verwacht en hoe zij het onderwijs gaan organiseren.
Met vriendelijke groet,

Cobi van Beek en Wiely Hendricks
College van Bestuur van De Haagse Scholen

