Den Haag, 18 september 2020

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Ondanks de coronamaatregelen zijn we het nieuwe schooljaar goed gestart. Toch merken we dat we
de bezetting op school soms lastig rondkrijgen. Door de RIVM-richtlijnen kunnen leerkrachten die
normaliter voor de klas staan, nu in sommige gevallen geen lesgeven. Leerkrachten die getest
worden, moeten wachten op een testafname en de uitslag. Hier gaat vaak een aantal dagen
overheen, al krijgen leerkrachten vanaf maandag voorrang bij testen. Het onderwijs had al te maken
met een lerarentekort en de coronamaatregelen maken dat we een nog krappere bezetting hebben.
We doen er uiteraard alles aan om te zorgen voor goed onderwijs op school.
Mocht een leerkracht niet op school aanwezig kunnen zijn, dan neemt de school de volgende
stappen om waar mogelijk toch onderwijs te kunnen bieden:
•
•

•

eerst wordt gekeken of de leerkracht kan worden vervangen,
is er geen vervanging mogelijk, dan kan de groep verdeeld worden of de groep wordt naar
huis gestuurd. Indien mogelijk wordt er dan afstandsonderwijs opgestart (van de eigen
leerkracht als deze hiertoe in staat is, of van een andere leerkracht als dat mogelijk is),
zijn er meerdere leerkrachten ziek of afwezig dan kan een school genoodzaakt zijn groepen
naar huis te sturen, of in sommige gevallen de school tijdelijk te sluiten. Afhankelijk van de
beschikbare leerkrachten is afstandsonderwijs wel of niet mogelijk.

Mocht de school van uw kind een van bovenstaande maatregelen moeten nemen, dan wordt u
hierover door de school geïnformeerd.
Dit is zowel voor u als voor ons een lastige periode en het vraagt van ons allen flexibiliteit. Helaas is
dit echter de realiteit waar we voorlopig mee te maken hebben. Elke school zal daar binnen haar
eigen vermogen een andere invulling aan geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Uiteraard hopen we dat we dit schooljaar zo veel mogelijk leerlingen op school mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

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

