Corona-update 12: scholen weer open maandag 8 februari

Vlissingen/Middelburg, 4 februari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De scholen gaan weer open
Tijdens de persconferentie eerder deze week heeft de overheid bekend gemaakt dat vanaf maandag
8 februari de scholen weer opengaan. Iedereen heeft uitgekeken naar dit moment. De kinderen
willen graag terug naar hun vriendjes en vriendinnetjes, terug naar hun juf of meester. En ook de
leerkrachten willen de kinderen graag weer zien en samen met hen aan de slag gaan in de groep.
Met deze brief informeren wij u over de opening van de scholen, met de aangescherpte maatregelen
zoals die door de rijksoverheid bekend zijn gemaakt.
Dank voor uw inspanning in het onderwijs thuis
In de afgelopen periode leverde u een geweldige prestatie door het thuiswerken te combineren met
de zorg en de begeleiding van uw kinderen. Daar hebben we groot respect voor en we spreken onze
dank uit voor uw inspanning. En natuurlijk ook voor de inspanningen van uw kind(eren)!
Ook voor onze leerkrachten en ondersteunende medewerkers spreken we nogmaals uit dat we trots
zijn op de wijze waarop zij er voor de kinderen zijn en hen begeleiden in deze bijzondere periode.
Samen hebben we gewerkt aan het mogelijk maken van het onderwijs op afstand.
Veilig, verantwoord en uitvoerbaar
Op maandag 8 februari gaan onze scholen weer open. We willen dat verantwoord, veilig en
uitvoerbaar doen. Er wordt nu – en in de komende dagen - hard gewerkt aan de voorbereidingen om
de openstelling van de scholen goed te realiseren. Dat doen we met de informatie die bekend is. We
moeten daarbij rekening houden met de protocollen vanuit de rijksoverheid. Deze protocollen zijn nu
helaas nog niet allemaal beschikbaar. Dit vraagt van onze scholen, de medewerkers en van u om
voortdurende flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan wat nodig is te doen volgens de nieuwe
protocollen.
Per school wordt overleg gevoerd met het schoolteam en de medezeggenschapsraad (en indien van
toepassing kinderopvangorganisatie) over de wijze openstelling. U ontvangt van uw school zo snel als
mogelijk is bericht over de afspraken waar u vanaf maandag rekening mee moet houden.
Een aantal belangrijke zaken:
●
●
●
●
●

Alle kinderen (mits gezond) worden vanaf 8 februari weer op school verwacht;
Kinderen blijven zoveel als mogelijk binnen een vaste groep (hierover wordt u door de school
geïnformeerd);
Kinderen met een neusverkoudheid mogen vooralsnog gewoon naar school komen. Het OMT
is gevraagd hierover nader advies uit te brengen.
Kinderen en leerkrachten hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden (binnen de
groep/het cohort);
Volwassenen houden onderling altijd 1,5 meter afstand;

●
●
●
●

De algemene hygiëne voorschriften van het RIVM worden gehanteerd;
Ouders komen niet in de school;
Kinderen gaan na schooltijd direct naar huis;
Leerlingen en leerkrachten met coronagerelateerde klachten blijven thuis.

Vertrouwen
De grote flexibiliteit die we de afgelopen periode bij u en bij onze teams hebben gezien, hebben we
ook in de komende tijd nodig. Wij willen niets liever dan goed onderwijs bieden aan uw kind(eren).
We zijn blij hen maandag ondanks alle nieuwe maatregelen te verwelkomen. We hebben vertrouwen
in u en omgekeerd vragen wij ook om uw vertrouwen en begrip voor de wijze waarop we de scholen
openstellen.
In de komende periode moeten we ons voorbereiden op snelle veranderingen en flexibiliteit over en
weer. Met de verplichte quarantaine voor een groep/cohort leerlingen bij een positieve testuitslag
van een leerling, juf of meester, kan snel gevraagd worden tijdelijk weer over te schakelen naar
onderwijs op afstand. Wij zullen er alles aan doen om dit zo goed als mogelijk te laten verlopen en
vragen u ook om uw medewerking zodat het onderwijs voor de kinderen zo goed als mogelijk door
kan blijven gaan.
Voor alle duidelijkheid ook nog het volgende: wij zullen uw kind(eren) niet op school testen op
corona. Ook bent u niet verplicht om uw kind(eren) na 5 dagen te laten testen. Als u ervoor kiest om
uw kind(eren) niet te laten testen, dan wordt u er wel aan gehouden de quarantaine periode van 10
dagen in acht te nemen voordat uw kind weer naar school kan komen.
Tot slot
We begrijpen het als deze periode voor u intensief is. Als er vragen zijn over de openstelling van de
scholen of over het onderwijs dan kunt u altijd contact opnemen met de school voor overleg, om
mee te denken, advies of voor een luisterend oor.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van den Oord
Voorzitter college van bestuur Onze Wijs

