Aan alle ouder(s)/ verzorger(s)
Betreft: openen scholen

Datum: 3 februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Met gemengde gevoelens openen wij volgende week de scholen. We zijn ontzettend blij om alle leerlingen weer
te zien en op school les te geven. We zijn ervan overtuigd dat dit ook het beste is voor onze leerlingen. Toch
maken we ons tegelijkertijd zorgen over de veiligheid van zowel onze leerlingen als onze medewerkers met de
nieuwe Britse variant van het coronavirus. We gaan hoe dan ook ons best doen om het onderwijs op school zo
goed en veilig mogelijk te organiseren.
We gebruiken de protocollen van de PO-Raad als richtlijn voor de organisatie van het onderwijs. We houden onze
scholen echter niet aan het onmogelijke. De scholen zijn open, maar hoe? Dat bepaalt de school zelf. Daarbij
staat veiligheid voorop. Elke school is anders, dat vereist maatwerk van een school. De ene school heeft een
team van leerkrachten met weinig ziekteverzuim, en geen mensen in risicogroepen. Bij een andere school
hebben ze te maken met een tekort aan leerkrachten. Er zijn scholen met veel (buiten)ruimte, of een gebrek aan
ruimte. Het zijn allemaal variabelen die ervoor zorgen dat vanaf volgende week elke school zijn onderwijs anders
inricht. Wij geven hen die nodige ruimte en hopen op uw begrip hiervoor.
Vanaf volgende week gelden ook aangescherpte richtlijnen bij besmettingen op school. Wanneer een leerkracht,
of leerling in een groep besmet is met het coronavirus, moet de hele groep vijf dagen in thuisquarantaine. Op dag
5 kan uw kind getest worden en als de uitslag negatief is, mag uw kind weer naar school. Laat u uw kind niet
testen, dan volgt nog eens 5 dagen thuisquarantaine (10 dagen quarantaine in totaal).
We zullen ook extra scherp zijn op de hygiëne voorschriften, zoals extra vaak handen wassen. Leerlingen die een
neusverkoudheid hebben in combinatie met hoesten, benauwdheid en/of koorts blijven thuis.
Het zal voor de scholen een hele uitdaging zijn om alle groepen op school les te geven met alle maatregelen en
richtlijnen die gelden. Het kan wederom voorkomen dat er groepen naar huis worden gestuurd, of thuisblijven.
Afhankelijk van de situatie zal er dan weer afstandsonderwijs en noodopvang zijn. Wij hopen nogmaals op uw
begrip en vragen van u wederom flexibiliteit.
Wij danken u voor uw inzet de afgelopen weken bij de begeleiding van het onderwijs thuis. We moeten het samen
doen, al helemaal in deze tijd.
Met vriendelijke groet,
Cobi van Beek en Wiely Hendricks
College van bestuur
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