Den Haag, 3 juli 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Over twee weken begint de zomervakantie en sluiten we een turbulente periode af. In de afgelopen maanden
is er enorm veel inzet en flexibiliteit gevraagd van de scholen, leerkrachten, maar ook van u als
ouder/ verzorger en van uw kind(eren). We hebben er samen voor gezorgd dat het onderwijs door kon blijven
gaan en zijn blij dat we nu alle leerlingen weer op school kunnen ontvangen.
Leerplicht en verzuim
Sinds het opengaan van de scholen op 11 mei heeft Leerplicht niet gehandhaafd voor leerlingen
die ongeoorloofd afwezig waren op school. Leerplicht heeft echter aangegeven voor de
zomervakantie weer te gaan handhaven op zogenoemd luxeverzuim (leerlingen die voor de zomervakantie al
op vakantie gaan). Wees u zich ervan bewust dat als uw kind dan niet op school is, u een boete riskeert. De
verwachting is dat Leerplicht na de zomervakantie weer volledig handhaaft, zoals voor de coronacrisis. Het
nieuwe schooljaar begint in Den Haag op maandag 31 augustus. We verwachten dan alle leerlingen weer op
school om gezamenlijk het schooljaar te starten.
Maatregelen in het nieuwe schooljaar
Gelukkig gaat het de goede kant op en is er ruimte voor versoepeling van
maatregelen. Tegelijkertijd blijft een aantal coronamaatregelen in stand, waaronder regelmatig handen
wassen, geen handen schudden, 1,5 meter afstand houden tussen volwassenen en thuisblijven en testen bij
klachten. Het blijft ook spannend voor scholen of het met alle maatregelen lukt voldoende leerkrachten voor
de klas te hebben.
Daarnaast werken de scholen met coronarichtlijnen die specifiek gelden voor het onderwijs. Elke school geeft
daar op haar eigen wijze invulling aan, want elke school is anders en dat vraagt om maatwerk. De schoolregels
kunnen dus per school verschillen en wij vragen hiervoor uw begrip.
Wij danken u voor uw vertrouwen in de school en onze leerkrachten die er in deze onzekere periode alles aan
hebben gedaan om uw kind het beste onderwijs te geven. Een welverdiende zomervakantie staat voor de
deur. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

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

