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Vervolg coronamaatregelen
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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Dinsdagavond maakte de overheid bekend dat leerlingen in het basis- en speciaal basisonderwijs
na de meivakantie weer naar school mogen. In deze brief leest u welke aanpak u kunt verwachten
van onze scholen.
Basisscholen weer open
Allereerst is het na deze bijzondere tijd heel fijn om onze leerlingen en elkaar weer te kunnen
ontmoeten op school. Tegelijk levert zo’n nieuwe periode uiteraard ook vragen en soms zorgen op.
Met de volgende afspraken hebben het bestuur en de schoolleiding veel vertrouwen in een
verantwoorde en prettige herstart van onze basisscholen.
Oog voor welzijn van uw kind
De afgelopen periode heeft ongetwijfeld indruk gemaakt op alle leerlingen. Hier is uiteraard
doorlopend oog voor geweest. Ook bij de start van het onderwijs op school blijft dit onze aandacht
houden richting uw kind.
Beleid overheid en autoriteiten
In onze aanpak volgen we het beleid van de overheid en het RIVM. De sectororganisatie van het
primair onderwijs heeft aanvullend hierop een richtlijn beschreven voor een veilige herstart na de
meivakantie. Voor onze scholen volgen we deze richtlijn.
Vanaf 11 mei om de dag les
Onze leerkrachten geven de ene dag les aan de helft van de klas en de andere dag aan de andere
helft van de klas. Dit betekent dat leerlingen om de dag naar school gaan. In het speciaal
basisonderwijs geldt een afwijkend rooster. Hoe de groepsindeling en de lesdag eruit ziet hoort u
van de school van uw kind(eren).
Afstandsonderwijs op de dagen thuis
We blijven een vorm van afstandsonderwijs aanbieden op de dagen dat leerlingen thuis zijn. Omdat
onze leerkrachten straks voor de klas staan, betreft dit geen begeleid afstandsonderwijs. Elke
school geeft hieraan een eigen vorm.
De noodopvang
Voor leerlingen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale beroepen blijft de noodopvang
beschikbaar.
Richtlijnen RIVM
Uiteraard blijven wij binnen onze scholen de richtlijnen van het RIVM volgen. We letten erop dat we
geen handen schudden, regelmatig de handen wassen en niezen en hoesten in de elleboog.
Wellicht kunt u deze regels ook nogmaals met uw kind(eren) bespreken.



Ziek kind of gezinslid
Als uw kind ziek is of iemand in uw gezin de door het RIVM benoemde symptomen heeft,
dan verwachten wij dat uw kind thuis blijft. Hier zijn we streng in. Wordt een leerling ziek op
school, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op zodat uw kind naar huis kan.



Brengen en halen van uw kind
Ouders/verzorgers komen niet in school en op het schoolterrein en halen en brengen gaat
op aanwijzing van de school. Elke school treft maatregelen om te voorkomen dat er bij
halen en brengen grote groepen rond de school ontstaan. Ouders die ziek zijn komen niet
naar school om te brengen of halen.



1,5-meterbeleid volwassenen
Dat betekent dat volwassenen (leerkrachten, ouders, externen) op anderhalve meter van
elkaar blijven. Voor leerlingen geldt deze regel niet op de scholen.



Extra hygiëne in onze schoolgebouwen
Uiteraard is er extra aandacht voor de schoonmaak op school. Onder andere het sanitair
wordt extra schoongemaakt en er zijn desinfecterende gel en doekjes aanwezig op school.

Aanvullende informatie van school
Op alle scholen wordt hard gewerkt om allerlei (praktische) zaken op papier te zetten en uit te
werken. Hierover ontvangt u morgen en in de aanloop naar 11 mei aanvullende informatie die
specifiek geldt voor de school en/of klas van uw kind (eren).
We realiseren ons dat de coronamaatregelen op school (en thuis) aanpassing vragen van leerlingen
en van u. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen het basisschoolleven weer op kunnen
pakken. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de schoolleiding
van de school van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,

De heer Theo Douma
Voorzitter College van Bestuur
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