Onderwerp: opvolging aanvullende maatregelen coronavirus
Abbenbroek, 13 maart 2020
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Donderdagmiddag 12 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat er aanvullende maatregelen van kracht zijn
voor Nederland. Het is duidelijk dat de autoriteiten een belangrijke rol zien voor het onderwijs en willen dat de
scholen open blijven. Het RIVM geeft aan dat dit in de huidige situatie een verantwoorde beslissing is. In
aanvulling op de brief van gisteren, informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.
Thuis blijven bij klachten?
Zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben, volgen wij ook nu de richtlijnen van het RIVM. We houden de
scholen open en laten het onderwijs zoveel mogelijk doorgaan. Dat kan alleen als iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt en zich goed aan de voorzorgsmaatregelen houdt. Wij doen een dringend beroep
op u om uw kind thuis te houden wanneer het verkoudheidsklachten of verhoging heeft, ook als het een milde
klacht is. Onder een milde klacht verstaat het RIVM:






Neusverkoudheid (veel niezen);
Loopneus;
Niezen;
Keelpijn in combinatie met lichte hoest;
Verhoging tot 38,0 graden.

Krijgt uw kind deze klachten tijdens schooltijd, dan zullen wij u vragen om uw kind op te halen. Ook voor onze
medewerkers geldt dat zij bij klachten niet op school aanwezig zijn. Dit kan ertoe leiden dat we klassen naar
huis moeten sturen.
Aanvullende maatregelen
Daarnaast nemen onze scholen een aantal aanvullende maatregelen, dat zijn:
 Schoolreisjes en vieringen/bijeenkomsten op school worden uitgesteld of gaan niet door.
 Gym-, zwem- en gastlessen komen te vervallen. Als alternatief voor de gymles zullen de groepen
buiten spelen.
 Ouders blijven voorlopig even buiten de school. Kinderen komen zoveel mogelijk zelf de school in. Uw
directeur informeert u over eventuele schoolspecifieke afspraken.
 Ouderavonden, MR-vergaderingen en rapportgesprekken worden voorlopig uitgesteld.
 We maken op dit moment geen afspraken met ouders in de school. Mocht er communicatie met u
nodig zijn, dan doen we dat telefonisch of via de mail.
 Alle bovenschoolse onderwijsbijeenkomsten voor leerlingen, zoals Plusklassen, Vaktalentenklas,
Taalacademie, Leeskliniek et cetera, worden tot nader bericht afgelast.
 Voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunnen aanvullende maatregelen van
kracht zijn. Hierover wordt u apart geïnformeerd door de schooldirecteur.
 Wij informeren de samenwerkende partners over deze aanvullende maatregelen. Dit betreft onder
meer de kinderopvang en de bibliotheek op school.

Scenarioplanning
Vanochtend is er met de directeuren nagedacht over de te nemen acties mocht de Rijksoverheid alsnog
besluiten de scholen te sluiten. In dat scenario zal ieder schoolteam in de eerste twee dagen van sluiting een bij
de school passend plan van aanpak maken. Hierbij wordt gekeken op welke manier we in deze situatie
onderwijs kunnen blijven aanbieden. U kunt hierbij denken aan huiswerkopdrachten of het werken via digitale
leermiddelen zoals Gynzy of Snappet Tabletonderwijs. Mocht u bij sluiten van de scholen, niet in het bezit van
een laptop of Ipad, neemt u dan contact op met de directeur van de school.
Zo lang mogelijk open
Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om het onderwijs zo goed mogelijk te laten doorgaan. Dat willen we
op een verantwoorde manier doen. Daarom hebben wij deze aanvullende maatregelen genomen. Toch zijn wij
ons ervan bewust dat we niet alle risico’s kunnen wegnemen. Mochten we de situatie op enig moment niet
meer verantwoord vinden, zullen wij alsnog moeten besluiten om één of meer scholen te sluiten. We doen
uiteraard ons best dat zo lang mogelijk uit te stellen.
Aan de directeuren van de scholen is gevraagd in kaart te brengen welke ouders behoren tot de groep van
‘vitale werknemers’ (politie, brandweer, ziekenhuis, scholen, thuiszorg, ouderzorg en gehandicaptenzorg of
aanverwant), zodat wij weten hoeveel kinderen opgevangen moeten worden. Dit in geval van nood en als de
school wellicht voor anderen gesloten moet worden.
Wanneer u als ouders/verzorgers beiden tot deze groep van ‘vitale werknemers’ behoort en geen opvang kan
organiseren, vragen wij u hiervan zo snel mogelijk melding te maken bij de directeur, maar uiterlijk vóór
dinsdag 17 maart a.s.. Dit kunt u doen door een mailbericht te sturen naar de directeur van de school.
Tot slot
De nieuwe corona-maatregelen gelden voorlopig t/m 31 maart. Uiteraard houden we de landelijke
ontwikkelingen goed in de gaten. Mocht de situatie wijzigen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met de directeur van uw school. .
Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren
Ingrid van Doesburg, Henk de Kock, en Harry Timmermans.
Bestuurders

