
 

 

 

 

Dwingeloo, 02-06-2020 

Betreft: Nieuwsbrief inzake Corona Besluiten     

Aan de ouders en verzorgers  

U bent ongetwijfeld op de hoogte dat Premier Rutte, op advies van het Outbreak Management 

Team, aangekondigd heeft, dat de kinderen op 8 juni allemaal weer naar school mogen. Voor velen 

is dit nog een spannende gebeurtenis. Daarvoor is uiteraard begrip. We hopen echter dat alle 

kinderen weer naar school gaan. De school is een fijne plek. Indien u besluit om uw kind niet naar 

school te laten gaan is er op dit moment nog steeds begrip/ ruimte voor. De school zal hierover met 

u in gesprek gaan. Realiseert u zich wel dat er van scholen niet het onmogelijke verwacht mag 

worden v.w.b. het wegwerken van achterstanden, die hierdoor nog meer zouden kunnen oplopen. Er 

zal in principe geen onderwijs op afstand meer worden gegeven (de leraren en kinderen zijn fysiek 

op school aanwezig). 

  

De scholen hebben afgelopen weken keihard gewerkt om gehoor te geven aan de richtlijnen vanuit 

de RIVM. Op 28 mei is er een aangepast protocol openbaar gemaakt.   

 

Er komt heel veel informatie op u en de scholen af. Informatie die lang niet altijd duidelijk is, soms 

verwarrend over kan komen of waar minder begrip voor opgebracht kan worden. 

Stichting Talent blijft echter de richtlijnen, zoals wordt aangegeven in het protocol, volgen en 

handhaven.  

 

Wat betekent dit voor onze scholen in het algemeen m.i.v. 8 juni? 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen onderling  hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 

    voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

8. Na school gaan de kinderen direct naar huis of de BSO.  

9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de 

    dag aan de hand van dit protocol. 

10. Kinderen mogen weer overblijven.  

11. Leerlingen die zelf  tot een risicogroep behoren, of van wie gezinsleden tot een risicogroep              

behoren kunnen, op beslissing van de ouders, i.o.m. arts en school, vrijgesteld worden van fysiek     

onderwijs (blijven dus thuis).                     

12. De scholen brengen in kaart of kinderen achterstanden hebben opgelopen. Dit gebeurt mede  

door het afnemen van de reguliere juni toetsen van het CITO LeerlingVolgSysteem. De school komt 

met passende oplossingen om deze achterstanden in te halen. 

Wat betekent dit voor het personeel in het algemeen? 

1. Er zijn voor het personeel zgn. thuisblijfregels opgesteld (protocol Hoofdstuk 4.4). 

2. Personeel houdt wel 1,5 m t.o.v. elkaar en kinderen. Voor de allerjongsten zal dit natuurlijk 

    moeilijk worden/blijven.  

3. Personeelsleden die zelf tot de risicogroep behoren of gezinsleden hebben die tot de risico 

    groep behoren, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (i.o.m. de werkgever en 

    behandelend arts).  

4. In praktijk zullen deze werkzaamheden/lessen vanuit huis verzorgen.  

5. Indien een personeelslid, niet behorende tot de risicogroep, zich toch zorgen maakt volgt er een 

    gesprek met de werkgever. 

6. Personeel met griepachtige klachten hebben de mogelijkheid om zich te laten testen. 

 

 



Wat betekent dit specifiek voor de school van uw kind?                              

Elke school zal, in overleg met de MR, maatwerk leveren. De berichtgeving hieromtrent vindt plaats 

via de school zelf.  

 

Wat gebeurt er als een leerkracht ziek is/wordt? 

De directeur zal uiteraard net als gebruikelijk op zoek gaan naar een vervanger. Mocht deze niet 

voorhanden zijn dan wordt er geen les op afstand gegeven of kunnen de kinderen niet naar school 

komen. We mogen niet het onmogelijke van de scholen verwachten. U zult hierover tijdig door de 

school worden geinformeerd.  

 

Wat betekent dit voor u als ouder?  

1. Ouders mogen hun kinderen op de speelplaats afzetten, waarbij we er van uitgaan dat de 1,5 m 

    discipline gehandhaafd blijft.  

2. Ouders mogen dus niet in school of op de speelplaats komen.  

3. Oudergesprekken dienen bij voorkeur digitaal plaats te vinden of na schooltijd op het schoolplein. 

 

Wat betekent dit voor noodopvang en (beide) ouders met een cruciaal beroep? 

Deze is niet meer van toepassing m.i.v. 8 juni. 

 

Wat betekent dit voor de hygiëne in het algemeen? 

1. Het moge duidelijk zijn dat we hier zeer alert op moeten blijven. Scholen geven hier invulling aan 

    zoals vermeld in het protocol.  

2. Een of meerdere personeelsleden worden nl. verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van de 

    uitvoering hiervan.  

 

Wat betekent dit voor schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals, excursies etc.? 

Omdat de RIVM richtlijn dringend adviseert zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten hebben 

we het besluit genomen, hoe jammer we het ook vinden, deze  NIET door te laten gaan.  V.w.b. het 

afscheid van groep 8 kan de school een alternatieve “afscheidsvorm” bedenken. De school 

informeert u hierover zelf. Dit uiteraard met inachtneming van de richtlijnen zoals dan geldend. 

 
Wat gebeurt er met de richtlijnen van de RIVM? 

De bekende algemene richtlijnen blijven van kracht voor zowel kinderen als leerkrachten. De school 

dient hier streng op toe te zien!! 

 

Wat zijn ook al weer de richtlijnen van de RIVM? 

1. Hoesten in de elleboog 

2. Geen hand geven 

3. Regelmatig handen wassen met zeep                       

4. Papieren zakdoeken gebruiken                         

5. Zoveel mogelijk thuis werken (indien mogelijk)                                                                                      

6. Kinderen en leerkrachten met klachten (hoesten, loopneus, verhoging, koorts boven 38 graden, 

    moeite met ademen, tijdelijke minder ruiken of proeven), blijven thuis. 

7. Gebruik je verstand, zoek de drukte niet op. Hou 1,5 m afstand!! 

8. Niet aan je gezicht zitten. 

 

NB. 1. Met hooikoorts mag een kind gewoon naar school!! 

 

NB. 2. Door het verder open stellen van bedrijven, winkels, restaurants etc. ontstaat de kans dat we 

in een glijdende schaal terecht komen. Als we met zijn allen de discipline kunnen opbrengen om ons 

aan de richtlijnen te houden maken we een eventueel  risico zo klein mogelijk!!  

 

Hopende u hiermede voldoende geinformeerd te hebben, 

Hartelijke groet, 

                                         

Jan Scholte Albers                      

Voorzitter College van Bestuur 

 

 

 


