
 
 

 

 

 

 

 
 
Geachte ouders, 
 
Morgen, dinsdag 21 april, zal het kabinet bekend maken welke maatregelen men wil nemen ten aanzien 
van de scholen. Er zijn verschillende opties: de huidige sluiting wordt voortgezet, er komt een beperkte 
start van het onderwijs binnen duidelijke regels of er komt een ruime regeling. Op dit moment weten we 
het niet. 
Als de huidige situatie wordt voortgezet zal er niet veel veranderen. Het afstandsonderwijs zal doorgaan 
en de scholen blijven noodopvang bieden. Het wordt anders bij een (beperkte) heropening. Binnen welke 
kaders dit zal gebeuren moet nog duidelijk worden, maar zeker is wel dat een ‘normale’ schoolsituatie 
niet is te verwachten. Aanpassingen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers, ouders en 
leerlingen te garanderen zullen flinke impact hebben op de organisatie van het werk op school. Een 
dergelijke situatie heeft niemand ooit meegemaakt, alles is nieuw en zal in elke school uitgewerkt en 
doordacht moeten worden. Zorgvuldigheid om logistieke en organisatorische aanpassingen te doen 
vragen tijd. 
Behalve het waken over de gezondheid van iedereen is er geen blauwdruk voor alle scholen. Per school 
zal moeten worden bekeken wat werkt of niet werkt. We hebben daarom besloten dat: 

a. komende donderdag en vrijdag de schoolleiding en het team zich zullen richten op de organisatie 
van deze nieuwe situatie. Afstandsonderwijs op deze dagen zal dan ook beperkt worden tot wat 
in de ogen van de leerkracht nog noodzakelijk is. 

b. de eerste twee dagen na de meivakantie het schoolteam ook de gelegenheid heeft om de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om de nieuwe situatie goed voor te bereiden. Ook op deze 
dagen zal er afstandsonderwijs zijn en kan uw kind beperkt of niet naar school. Naar school kan 
pas nadat u bericht hebt gekregen van de school op welke wijze men dit gaat doen. 

Op de genoemde dagen zal de noodopvang wel mogelijk blijven, dat spreekt voor zich. Door dit besluit 
willen wij onze medewerkers maximaal in staat stellen aan de nieuwe situatie vorm te geven. Uw 
kinderen en u zijn daarbij gebaat en wij danken u voor uw medewerking hierin. 
 
Wij wensen u voor straks een goede meivakantie en met u hopen wij van harte dat al onze gezamenlijke 
inspanningen zullen leiden tot een snelle corona-vrije situatie. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
M.G. Bauer en R.B. de Grunt 
college van bestuur mijnplein 
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