Voorburg, 20 mei 2020

Betreft: Corona update – scholen per 8 juni weer volledig open!
Beste ouder(s), verzorger(s),
Gisteravond, op dinsdag 19 mei, heeft minister-president Rutte aangekondigd dat onze basisscholen
vanaf maandag 8 juni weer volledig open mogen gaan. Dit onder voorbehoud van de ontwikkelingen
van de verspreiding van het virus. Wij zijn daar ontzettend blij mee!
Sinds vorige week kunnen wij genieten van de geluiden van de kinderen in de scholen en kunnen we
weer in direct contact met de kinderen het onderwijs geven waar we met elkaar voor staan.
Inmiddels zijn de meeste leerlingen tenminste 3 x op school geweest en vindt daarnaast onderwijs op
afstand plaats. De meeste leerlingen hebben het als heel fijn ervaren om weer op school te zijn. Goed
om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien en hun meester of juf! Leerkrachten en directeuren
zijn in elk geval ook weer heel blij om ‘hun kinderen’ weer op school te zien.
Opvallend is de behoefte van leerlingen om weer ‘over te gaan tot de orde van de dag’. Ze houden
zich zo goed mogelijk aan het ‘nieuwe normaal’ met handen wassen en anderhalve meter afstand.
We blijven natuurlijk van kind tot kind goed op het welbevinden letten in deze bijzondere tijd.
We gaan nu weer, binnen de nieuwe condities, alle leerlingen op school verwelkomen. Het is fijn dat
alle maatregelen die in ons land zijn genomen er nu toe leiden dat we alweer de volgende stap met
onze scholen kunnen gaan voorbereiden. Dat geeft ouder(s) / verzorger(s) ook weer de gelegenheid
hun werk op te pakken op de wijze zoals ze dat gewend waren! Natuurlijk wel met het voorbehoud
dat deze crisis ook effect heeft op hoe we vervangingen kunnen opvangen, zeker als leerkrachten
vanwege een combinatie van klachten (uit voorzorg) thuis moeten blijven.
Veiligheid en gezondheid voorop
We houden natuurlijk nog steeds de richtlijnen van de overheid en het RIVM aan. Alle richtlijnen en
voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Zo blijven we vragen om alle kinderen en volwassenen met
mogelijk aan Corona-gerelateerde gezondheidsklachten thuis te laten blijven en in overleg hierover
te blijven met de schoolleiding. Wij zullen hierover pas gaan communiceren als de GGD aangeeft dat
hier aanleiding voor is. Dit om de privacy te respecteren en geen speculaties te voeden. Wij vragen
jullie daarin ook terughoudend te zijn. Jullie mogen ervan uit blijven gaan dat veiligheid en
gezondheid ook bij ons op de eerste plaats blijft staan. Daarom blijft ook de anderhalve meter tussen
volwassenen en het buiten het schoolplein afscheid nemen van de ouder(s)/verzorger(s) met hun
kinderen vanaf 8 juni op onze scholen van kracht.
Schoolkampen en schoolreisjes
De afgelopen weken is ‘het afsluiten van het groep 8 jaar’ en schoolkampen in het algemeen
regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Zo zijn we al in een vroeg stadium in gesprek gegaan
over alternatieven voor een musical en zijn we de annuleringsvoorwaarden van kamplocaties eens
goed gaan bestuderen. Hierbij ging het gesprek uiteraard over de veiligheid, maar ook over de
annulering.

Vanuit onze hierboven geschetste verantwoordelijkheid voor de veiligheid zullen scholen die nu nog
op kamp zouden gaan schooljaar 19/20 helaas niet afsluiten met een schoolkamp. Ook schoolreisjes
en excursies vinden voorlopig niet plaats. In samenspraak met de betrokken geledingen worden per
school afspraken gemaakt over een mooie afsluiting van het schooljaar. Ook ouders vragen wij de
RIVM-richtlijnen in acht te laten nemen voor buiten de school georganiseerde afscheidsfeestjes.
Hoe gaat het onderwijs er per 8 juni uitzien?
Onze minister-president heeft aangegeven dat het onderwijs met elkaar afspraken dient te maken.
Inmiddels heeft het eerste webinar na de persconferentie van gisteren met de PO-raad
plaatsgevonden en ook hebben we een eerste directeurenberaad achter de rug. We zullen de
richtlijnen (het protocol voor de sector) even moeten afwachten. We verwachten dat we jullie
volgende week verder kunnen informeren over specifieke condities waaronder de kinderen 8 juni
weer naar school gaan. Dat we een Corona-continu-rooster voortzetten tot de zomervakantie ligt
daarbij voor de hand. Zo blijven we het aantal ontmoetingen met volwassenen - en daarmee
zogenaamde ‘haal-en breng-drukte’ - beperken. Dit zal op lokaal niveau ook met de kinderopvang
worden afgestemd.
Met elkaar, vóór de kinderen
Mede namens onze directeuren en teams wil ik jullie - ouder(s)/ verzorger(s) - nogmaals van harte
danken voor de veerkracht die in deze zeer bijzondere periode door iedereen is getoond. Alleen
daardoor hebben we ook in deze omstandigheden onderwijs kunnen geven. Dat zien we ook terug in
de manier waarop kinderen verder zijn gegroeid in de lesstof. De komende periode zullen we
monitoren welke aanpak we voor nu en het komend schooljaar het beste kunnen verkiezen ten
aanzien van het leerstofaanbod in het nieuwe schooljaar. Deze methode-gebonden toetsen helpen
bij een goede overdracht. Over het tijdstip van afname van de CITO (een methode-onafhankelijke
toets) zal door school worden gecommuniceerd. Er zijn goede argumenten om dit vóór of juist net na
de zomervakantie te doen.
Veerkracht en flexibiliteit
Ook de komende periode vraagt nog weer bijzondere veerkracht en flexibiliteit van ons allen. Zo
hebben wij niet voldoende vervangers beschikbaar om bij milde klachten van leerkrachten altijd inval
te kunnen organiseren. Om collega’s geen druk te laten ervaren en bij milde klachten echt thuis te
blijven, geven we u nu alvast aan dat een schooldag onverhoopt een ‘onderwijs-op-afstand-dag’ kan
worden, waarbij uw kind thuis onderwijs volgt. Mocht het wel te organiseren zijn binnen de school
met een vervanger uit het eigen team dan is jullie kind vanzelfsprekend welkom die dag. Hopelijk
kunnen jullie als ouders elkaar ondersteunen bij het ontstaan van opvangvraagstukken.
We zijn erg blij dat de scholen onder deze omstandigheden nog voor de zomervakantie kunnen
openen, onze groepen acht een aangepast afscheid kunnen krijgen en dat we met elkaar het
schooljaar kunnen afronden en goed voorbereid aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen.
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