
 

  

 

 

 
Luttenberg, 26-10-2020 

 
Betreft: maatregelen ter bestrijding van Corona 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s) 
 
Vorige week kwam het kabinet met ingrijpende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, waarbij er sprake is 
van een gedeeltelijke lockdown tot en met 11 november 2020. 
Hoewel het (primair) onderwijs vooralsnog met fysiek onderwijs kan doorgaan zullen deze maatregelen ook gevolg 
hebben voor verschillende activiteiten in onze school. 
Wij zien ook het belang van deze aanscherping in en willen daaraan ook onze bijdrage leveren. Dit betekent voor 
onze school vooralsnog het volgende: 
 

• Alle fysieke ouderavonden, 10-minutengesprekken, cursussen,  nascholing, audits, schoolbezoeken en 
dergelijke worden geschrapt (uitgesteld) of digitaal uitgevoerd;  

• Vergaderingen vinden digitaal plaats.  
Indien een bijeenkomst persé nodig is, dan wordt deze in een goed geventileerde ruimte gehouden, waarbij 
de  1,5 meter afstand gegarandeerd is en looproutes zijn geregeld;  

• Alle externen (ouders, logopedisten, orthopedagogen, monteurs e.d.) mogen alleen de school binnen indien 
dit noodzakelijk is voor het onderwijs. Bij voorkeur dragen zij vanaf de ingang een mondkapje totdat zij op 
hun bestemming zijn en een zitplek hebben.  

• Bij binnenkomst dient men zich, na het lezen van de gezondheidscheck,  te registreren. 
 
Bij de ingangen van de school komt een poster te hangen waarin wij bovenstaande duidelijk vermelden, 
 
Wij verwachten ook binnenkort weer een aangepast protocol voor het primair onderwijs, en het (voortgezet) 
speciaal (basis)onderwijs. Zodra deze bekend is, zullen wij u hierover informeren. 
 
We moeten serieus rekening houden met een langere periode van aanscherping en ook een gehele lockdown valt 
niet uit te sluiten. We zijn momenteel bezig met het maken van een plan voor het eventueel heropstarten van 
afstandsonderwijs. De MR nemen wij hierin mee. 
 
We hopen u met deze brief voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Namens het team 
 
Edwin Buse 
 
 

 
 

 

 

 Buitenschoolse opvang 
  Kinderdagverblijf 
   Peuterwerk 


