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Beste ouders, verzorgers
Afgelopen dinsdag 2 februari bevestigde de minister-president dat de Kinderopvang en
de basisscholen op maandag 8 februari a.s. weer opengaan. Vanuit het perspectief van
de ouders en (ontwikkeling van) kinderen volstrekt logisch. Kinderen horen fysiek op
school aanwezig te zijn. Ook de scholen zelf willen weer graag open mits ruimte geboden
wordt om het onderwijs zo in te richten, zoals bij de school past en verantwoord is voor
het personeel!! Het openstellen geeft nl. een dubbel gevoel. Er zijn twijfels. Ter
argumentatie wordt aangedragen dat kinderen in mindere mate zouden bijdragen aan
verspreiding van de Engelse variant van het virus en dat daarmee de risico`s beperkt
zouden zijn, ook al is de verwachting dat het aantal besmettingen door de opening zal
stijgen!! Het houdt iedereen bezig, getuige de brede maatschappelijke discussie.
Het moge duidelijk zijn dat we nog lang niet terug zijn bij de normale situatie.
Personeel krijgt geen voorrangspositie bij het vaccineren.
Dat betekent dat scholen wordt verzocht om de overige veiligheidsmaatregelen, daar
waar mogelijk aan te scherpen. Via de sectororganisatie PO Raad en vakbonden hebben
we aangegeven dat opening van de scholen pas kan als het op een veilige,
verantwoorde en uitvoerbare manier kan. Dit impliceert ook dat er zeer lokaal
gekeken gaat worden om maatwerk af te leveren. Dit kan verschillen tussen de scholen
geven!!
Samenvattend:
De scholen zijn dus niet “gewoon” open op 8 februari, maar het wordt maatwerk per
school!
Wat betekent dit voor de kinderen?
-De kinderen zijn verplicht om naar school te komen.
-Bij corona gerelateerde klachten blijft men thuis.
-Kinderen mogen naar school bij (neus) verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma
of hooikoorts, zonder koorts of benauwdheid.
-Kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
-Kinderen van groep 7/8 mogen buiten de klas een mondneusmasker dragen, als ze
geen afstand kunnen houden van andere klassen.
-Bij een besmetting gaat de hele klas en leerkracht 5 dagen in quarantaine.
-Bij een negatieve test kan het kind na de 5e dag weer naar school. Als het kind niet
getest wordt blijft het nog 5 dagen extra in quarantaine, dus totaal 10 dagen (en krijgt
dan onderwijs op afstand).
-Alleen wanneer een school heeft georganiseerd dat kinderen onderling beperkt contact
hebben, bijvoorbeeld door vaste kleine groepjes te vormen, kan in overleg met de GGD
bekeken worden of een deel van de leerlingen beschouwd kan worden als overige
contacten (categorie 3). In dat geval geldt dat het testen op dag 5 en thuisquarantaine
niet nodig is.
-Bron en contactonderzoek wordt bij kinderen t/m 12 jaar aangescherpt.
-Leerlingen en personeel hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
-De gymlessen mogen zowel binnen als buiten gegeven worden met de vast groep.

Wat betekent dit voor het personeel?
-Er komt een pilot voor de zgn. sneltest.
-Personeel houdt onderling 1 ½ m afstand tot elkaar.
-Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten om
contactmomenten tussen personeel zo veel mogelijk te beperken.
-Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
-Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 mag een mondneusmasker of face-shield
dragen. Dit mag ook in andere groepen, bijv. bij de verzorging van de jongere leerlingen.
-Er wordt streng toegezien op de hygiënemaatregelen.
-Het personeel is aanwezig voor het verzorgen van onderwijs, er vinden dus geen fysieke
vergaderingen of cursussen plaats.
-Voor personeel in de risicogroepen geldt dat ze niet verplicht mogen worden om fysiek
les te geven. Onderwijspersoneel dat door specifieke persoonlijke omstandigheden - en
ondanks de al genomen maatregelen - toch zorgen hebben, bijvoorbeeld vanwege een
kwetsbare partner of kind, gaan met de directeur in overleg.
-Medewerkers doen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck.
Wat betekent dit voor u als ouder/verzorger:
-Van de scholen mag niet het onmogelijke verwacht worden. Onze scholen proberen
maatwerk te leveren. Stelt u zich er op in dat er dus groepen naar huis gestuurd kunnen
worden of dat een bepaalde groep les op afstand krijgt of dat er aanpassingen komen.
-U wordt bij het halen en brengen (door 1 ouder) van uw kind (gr 1 t/m 6) verzocht om
een mondkapje te dragen.
-Ouders houden bij het halen en brengen 1 ½ meter afstand tot elkaar.
-De buitenschoolse opvang blijft gesloten.
-De school mag een vaccinatiebewijs eisen om zo de gezondheid van anderen te
beschermen.
Worden de scholen nu niet meer voor langere tijd gesloten?
Daar op dit moment niets over te zeggen.
Hoe levert de school maatwerk?
-Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden.
-Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit georganiseerd wordt om
contactmomenten tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te beperken.
-De schoolspecifieke maatregelen zullen door de directeur gecommuniceerd worden.
NB.
-Onze directeuren staan er heel positief in en willen vooral kijken naar wat wel kan.
-Hopende op begrip voor elkaar en dat we zo soepel mogelijk door deze periode mogen
komen.
-De inhoud komt uit het servicedocument van het ministerie. Dit is verwerkt in het
protocol. Het protocol, versie 3 feb. 2021 is altijd leidend. Zie www.lesopafstand.nl
Met vriendelijke groeten,
Jan Scholte Albers,
Voorzitter College van Bestuur.

