Onderwerp: heropening scholen op 8 februari
Abbenbroek, 3 februari 2021
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Tijdens de persconferentie van gisteravond is definitief meegedeeld dat de scholen per 8
februari weer open gaan. In principe zijn de scholen blij om de kinderen weer op school te
mogen verwelkomen. We zien echter ook dat het vragen oproept bij medewerkers en ouders
en hebben daar begrip voor.
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de heropening in dit korte tijdsbestek zo veilig,
verantwoord en haalbaar mogelijk te doen. We kunnen ons goed voorstellen dat u meer
wilt weten over de manier waarop de heropening gaat verlopen. Via deze brief geven wij u
een eerste update.
Extra maatregelen
Om het risico op besmetting te verkleinen komen er extra maatregelen, dat zijn onder
andere:
• Bij (meerdere) coronaklachten moeten kinderen naar huis.
• Als een kind positief is getest gaat de hele klas of groep voor 5 dagen in
quarantaine.
In de komende dagen worden deze maatregelen nog verder landelijk uitgewerkt.
Landelijke afstemming
De landelijke afstemming met de overheid en het RIVM wordt namens de scholen gedaan
door de PO-Raad. De nieuwe protocollen zullen naar verwachting donderdag gereed zijn.
Stil leggen afstandsonderwijs
De PO-Raad heeft er steeds op gewezen dat de voorbereidingstijd voor scholen erg krap is.
We ontvingen zojuist (om 14.45 uur) het bericht van het ministerie dat de scholen de ruimte
krijgen om het afstandsonderwijs stil te leggen op donderdag 4 en vrijdag 5 februari. Voor
kwetsbare kinderen en kinderen van ouders in cruciale beroepen gaat de noodopvang
gewoon door. Hoewel het kort dag is, begrijpen we goed dat scholen hier gebruik van willen
maken. U hoort via de school van uw kind(eren) of de school daar gebruik van zal maken.
Vertaling naar EduMare
Zodra we meer weten van de PO-Raad gaan we bekijken wat dat betekent voor de
heropening van de scholen. Voor een veilige, verantwoorde en haalbare heropening kan
dat mogelijk vragen om verdere aanpassingen. Dit kan per school verschillen. Waar nodig
zullen wij die afstemmen met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. Zodra er
meer bekend is over de heropening krijgt u opnieuw bericht van ons.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u daarvoor terecht bij de directeur
van de school.
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