
   
 

   
 

 

 

 

Voorburg, 10 mei 2020 

 

Betreft: Corona update - De scholen gaan weer open! 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Na twee weken meivakantie is het dan eindelijk zo ver: de scholen gaan weer open mét de nodige 

veiligheidsmaatregelen! Op de meeste scholen binnen onze Stichting is de school op maandag 11 mei 

alleen voor noodopvang open en voor een studie- en ‘inregeldag’1. Op 12 mei starten we daar met de 

eerste shifts op school en wordt er voor de thuisshift onderwijs op afstand geboden. Voor ouders 

betekent dit in het geval van een ‘schoolshift’ dat jullie de kinderen waar mogelijk zelfstandig naar 

school laten gaan en hen anders tot aan het plein brengen en de weg over het schoolplein zelf laten 

afleggen. Er is een route aangebracht in de school, om het voor leerlingen en met name voor 

leerkrachten zo veilig mogelijk te organiseren en ook de klaslokalen zijn ingericht opdat er ruim 

voldoende bewegingsvrijheid is. Er zijn ruim voldoende papieren handdoekjes en zeep aanwezig en 

daarnaast zijn er andere hygiënemaatregelen getroffen die de situatie zo veilig mogelijk moet maken. 

Onze teams kijken er ontzettend naar uit de kids weer te zien. We gaan er dus met elkaar weer een 

fijn weerzien van maken! Voor de kinderen thuis betekent het nog 1 extra nachtje slapen en dan zien 

ook zij hun klasgenootjes én de meester of juf weer! Mocht je op één van de scholen zitten waar 

morgen weer begonnen wordt, dan heel veel plezier2! 

Afspraken nog eens doornemen 

We hopen dat jullie de afspraken die in de brief van de school staan, nog eens goed met jullie 

kind(eren) hebben doorgenomen, zodat we er de komende periode met elkaar het beste van kunnen 

maken in onze nieuwe 1,5m werkelijkheid. Dat zal best even zoeken zijn af en toe, maar in gesprek 

komen we er samen altijd uit!  

Pedagogiek voorop 
Het vertrekpunt de komende week is onze pedagogische aanpak. Leerlingen gaan dan wel naar 
school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot 
onzekerheid bij leerlingen en leerkrachten leiden. De pedagogische prioriteit is daarom groot. De 
leerlingen en leerkrachten moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren. De 
leerkracht zal primair zorgdragen dat dit ook gebeurt. De leerlingen kunnen helpen door de 
gemaakte afspraken goed na te komen en aanwijzingen goed op te volgen! Alle maatregelen die 
worden getroffen zullen worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen zullen uiteraard de ruimte 
krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was 
• om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. 
• om weer aan elkaar te wennen. 
• om te spreken over verlies van familieleden of goede bekenden. 
 

 
1 Met uitzondering van de Prins Bernhardschool, de Schakel, de Prins Clausschool én De Hobbitstee 
2 RTL4 maakt morgenvroeg opnieuw opnames voor het RTL Nieuws op één van onze scholen, dit keer op de 
Prins Clausschool in Montfoort. Leuk om te kijken dus! 



   
 

   
 

 
 
Wij spreken niet van achterstanden. Wij kijken waar de kinderen staan in hun ontwikkeling en sluiten 
het onderwijs daarop aan. De eigen leerkrachten van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken 
wat een leerling nodig heeft. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden vóór de crisis en 
waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen zij gericht leerdoelen gaan 
aanbieden die prioriteit hebben om zo het meeste effect te sorteren. 
 

Evaluatie en vooruitkijken 

In het directeurenberaad zal de start van fase 2 van deze Corona episode uiteraard onderwerp van 

gesprek zijn. Ook op schoolniveau zal directie en medezeggenschapsraad (MR) overleg voeren over 

de eerste bevindingen. Er zal een extra gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

vergadering worden ingepland zodat ook daar fase 2 van deze Corona episode kan worden 

geëvalueerd en waarin we de volgende fase (van hopelijk volledige heropening) zullen voorbereiden. 

Op de school van jullie kind(eren) staan leerkracht en directie natuurlijk open voor jullie feedback. 

Wat als er een sterk vermoeden is van Corona in de klas van jullie kind(eren)?  

Zoals afgesproken komen alleen gezonde kinderen naar school en blijft een leerling thuis als er een 

gezinslid koorts heeft. Mochten wij melding krijgen van een positieve test op Corona, dan wordt dit 

gemeld aan de GGD. De GGD begeleidt ons dan bij de verdere te nemen stappen, waaronder de 

communicatie met ouders. Gezondheid gaat voor alles, dus een nieuwe periode van uitsluitend 

thuisonderwijs is dan niet uit te sluiten. Het is daarom heel belangrijk dat we ons allemaal goed aan 

de geldende afspraken houden. 

Chromebooks van huis naar school en vice versa 

Op een aantal scholen wordt de van school geleende Chromebook op schoolshift-dagen ook weer op 

school gebruikt. Dat betekent dat jullie kinderen deze in een stevige rugzak moeten vervoeren. Een 

handdoek onderin de tas kan helpen de Chromebook te beschermen. Fijn als jullie op deze manier 

netjes zorg willen dragen voor de geleende spullen. Zo kunnen we achter onze beslissing blijven 

staan de Chromebooks in bruikleen te geven voor het onderwijs op afstand! 

Ik wens jullie de komende weken opnieuw veel succes toe met het weer inregelen van onderwijs, 

opvang en werk in fase 2 en vooral een goede gezondheid! #Staysafe! 

Liesbeth Augustijn 

Bestuurder 


