
   
 

   
 

  

 

 

 

 

Stolwijk, 25 juni 2020 

 

Betreft: Corona update – Hoe gaat het nu na de zomer verder? 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
In mijn schrijven van 29 mei heb ik aangegeven dat de communicatie naar aanleiding van de Corona-

perikelen vanaf dat moment weer primair bij de directies van onze scholen zou komen te liggen. Dat 

laatste is ongewijzigd. Toch is het goed – mede naar aanleiding van het gesprek dat ik recent had 

met onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) – jullie nogmaals te informeren. 

We hebben de herstart op onze scholen - waarbij alle leerlingen weer in het pand waren -  als heel 

positief ervaren. Fijn om alle kinderen weer te zien en te merken dat de kinderen weer veel zin 

hadden om naar school te gaan en echt hun best doen zich aan alle richtlijnen te houden. 

Complimenten ook voor jullie ouders die hierin steeds blijk hebben gegeven van veel flexibiliteit. 

Deze brief schrijf ik naar aanleiding van de persconferentie van gisterenavond en om jullie te 

vertellen hoe we na de zomer zullen starten. 

Versoepelingen per 1 juli 

De anderhalve meter samenleving blijft van kracht, maar zoals we gisteren hebben vernomen, gaan 

we weer grotendeels ‘back to normal’. Er mag weer aangemoedigd worden bij het sportveld, er mag 

weer gereisd worden met openbaar vervoer (wel met mondkapje!) en er mogen weer 100 mensen 

of zelfs meer met extra veiligheidseisen bij elkaar komen (met steeds handhaving van anderhalve 

meter). Ook mogen we weer genieten van horeca en recreatie! Een fijne versoepeling zo net voor de 

zomervakantie dankzij het feit dat we met elkaar het virus hebben weten in te dammen! Dat dit 

daarmee veel eerder is dan de eerder genoemde 1 september, maakt ook dat we met elkaar al een 

aantal keuzes hebben gemaakt, waarbij we van die datum uitgingen. Die keuzes draaien we niet hals 

over kop terug. Dat we nog niet van Corona af zijn en dat het ‘op de loer ligt’ werd ons ook duidelijk 

gemaakt gisterenavond. 

Anderhalve meter afstand tussen volwassenen onderling 

Hoewel het in de praktijk ook echt regelmatig ‘vergeten’ wordt, blijven we vasthouden aan het 

uitgangspunt om anderhalve meter afstand tot volwassenen te houden. Na de zomer zullen we 

hulpverleners wel weer in de scholen toestaan waar we daar nu nog heel voorzichtig mee zijn 

geweest. Ouders zullen we vragen alleen bij noodzakelijk contact in de school te komen en ook het 

schoolplein nog zoveel als mogelijk te mijden. Onbewust heeft de Corona-tijd laten zien dat kinderen 

goed uit de voeten kunnen met het stukje zelfstandigheid en dat ze hiervan ook echt groeien! 

  



   
 

   
 

Kampen / excursies  

Na de zomer gaan we weer ruimte vinden voor kamp / excursies en waar mogelijk ook weer voor 

schoolreisjes. Daarbij zullen drukke plekken nog wel vermeden worden. Keuzes hierover zijn aan de 

schooldirecties en teams. 

Niet gemaakte kosten 
Scholen die uiteindelijk een ouderbijdrage hebben gevraagd voor zaken die niet hebben plaatsgehad 
zullen hierover in overleg gaan met hun MR en oudercommissie om het geld opnieuw te bestemmen 
of aan de ouders te retourneren. Hierover beslist de MR. 

Thuisblijven van kinderen 
Het is best lastig om een keus te maken of je je kind thuishoudt. We zijn heel blij te merken dat veel 
ouders zich houden aan de regels en hun zoon of dochter thuis houden bij klachten. Dat is best een 
cultuuromslag: van ‘ach even doorzetten, het is maar een dagje, iedereen heeft wel eens wat’, naar 
we willen voorkomen dat meer kinderen ziek worden en dus werk je thuis. Je bent dan dus niet ziek 
en kan dus gewoon thuis aan schoolwerk werken, maar voorkomt besmetting van anderen. 

Combinatie van lichte klachten bij collega’s 
Op onze scholen zijn inmiddels al enkele collega’s getest die kampten met lichte klachten. Gelukkig 
waren deze tests allemaal negatief. Wat wel heel vervelend is, is dat vanaf het moment van testen 
de leerkracht voor 48 uur aan huis gebonden is en dus geen les kan geven op school. In zo’n geval 
doen we inmiddels ook weer af en toe een beroep op jullie als ouders als de vervanging niet rond te 
krijgen is. Erg vervelend, want voor een snotneus blijft een collega normaal ook niet thuis. We zien 
dit dan ook echt als de naweeën van dit virus en hopen dat er na de zomer met wat meer 
vertrouwen bij milde klachten, gewoon les kan worden gegeven! 

Groep 8 wordt brugklas 

Wat fijn dat we tijdens de persconferentie hebben gehoord dat onze leerlingen die komend 

schooljaar starten in het VO dat op een ‘normale’ manier kunnen doen. Ik wens hen - en jullie als 

ouders – ongelooflijk veel plezier toe bij deze nieuwe stap in hun schoolloopbaan! 

Er zullen de komende maanden nog allerlei momenten zijn waarop we steeds moeten nadenken of 
iets kan / verstandig is. Wat voorheen zo gewoon was, vraagt nog steeds om extra aanpassingen. 

Natuurlijk houden we het nieuws in de gaten en zullen we jullie opnieuw informeren als daar reden 

voor is. Voor nu wens ik jullie succes met de laatste weken van het schooljaar! #staysafe! 

#enjoysummer! 

Hartelijke groet, 

Liesbeth Augustijn       
Bestuurder   

 


