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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Op maandag 8 februari zullen onze scholen de deuren weer openen. De tweede lockdown-periode voor het 
basisonderwijs ligt dan achter ons en alle kinderen mogen weer naar school. Dat is goed nieuws voor onze 
kinderen! We zijn daar blij mee.  
In deze brief willen wij u informeren hoe wij op onze scholen met de gevolgen van de heropening om zullen 
gaan en wat de regels zijn voor de kinderen en de ouders. Maar om te beginnen drie opmerkingen vooraf. 
 
Deze heropening betekent niet dat we terug zijn bij een gewone schoolsituatie. Ons land zit nog volop in de 
pandemie en de kans op een 3e golf is door het Britse virus groot. Dat betekent dat de regels, die de scholen 
gebruikten in het najaar, nog onverkort van kracht zijn. Er komen juist een paar aanvullende maatregelen bij 
om deze heropening mogelijk te maken. De scholen hebben de opdracht om de regels uit de landelijke 
protocollen strikt toe te passen, omdat dit de enige manier is om het risico op besmetting minimaal te houden. 
En strikt toepassen betekent ook dat iedereen er vanaf dag 1 weer op gewezen wordt en zo moet handelen. 
 
Onder onze medewerkers leven terechte zorgen. U hebt dat ongetwijfeld gehoord of gelezen. Die zorgen 
begrijpen en delen wij ook. Wij zullen hen zoveel mogelijk steunen om in veilige omstandigheden het werk te 
kunnen uitvoeren. Er is wekelijks overleg met de GGD over de ontwikkelingen op onze scholen. Door de 
gevolgen van de heropening goed te volgen kunnen we snel handelen als dat nodig is. 
 
Vanaf maandag is er geen sprake meer van noodopvang op de scholen.  
 
Terug naar de gevolgen voor kinderen en ouders. Zoals gezegd gaan alle kinderen komende maandag weer 
naar school. In twee situaties kan dat niet: 
 

1. bij besmetting van een leerling of de leerkracht. In dat geval gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. 
Dat geldt ook voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen. Als een kind 5 dagen in quarantaine 
moet, moeten ouders zelf op dag 5 het kind laten testen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de 
ouders om de test te regelen. Is de test negatief dan kan het kind weer naar school. Is de test positief 
dan blijft het kind nog 5 dagen extra in quarantaine. U kunt voor de test terecht bij de GGD en u moet 
de richtlijnen van de GGD opvolgen. 
 

2. de school heeft onvoldoende leerkrachten om (aan een deel van) de kinderen onderwijs te geven. Dat 
zou kunnen omdat zij zelf besmet zijn, in quarantaine zitten of omdat er onvoldoende vervangers zijn.  

 
Beide situaties kunnen zich plotseling voordoen. Het kan gebeuren dat u bericht krijgt dat uw kind vanaf de 
volgende dag 5 dagen in quarantaine moet of door gebrek aan leerkrachten niet naar school kan. Wij adviseren 
u om een opvangmogelijkheid achter de hand te hebben voor uw kinderen. Van onze kant zullen we ons 
inspannen om dan zo snel mogelijk over te gaan tot onderwijs-op-afstand. Soms zal dat niet direct mogelijk zijn. 
Wij vragen hiervoor uw begrip. Om u snel te kunnen informeren heeft de school uw juiste contactgegevens 
nodig en houdt u zelf ook de informatie vanuit de school goed bij. 
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In sommige scholen kan besmetting of te weinig leerkrachten ertoe leiden dat niet één, maar meer groepen 
naar huis moeten. Alle scholen streven ernaar om zoveel mogelijk dagelijks in vaste groepen te werken. 
Veiligheid en uitvoerbaarheid kunnen per situatie anders zijn en dat betekent maatwerkoplossingen, die 
verantwoord kunnen worden uitgevoerd. 
 
Van onze kant de volgende praktische verzoeken om de drukte rond de scholen zo beperkt mogelijk te houden: 

• als het kan laat uw kind zelf van en naar school gaan 

• brengen of halen door 1 ouder/ volwassene  

• ouders mogen niet op het plein en houden bij de pleiningang 1,5 meter afstand 

• ga na het brengen of halen zo snel mogelijk weer naar huis. 
  
In de persconferentie van dinsdag jl. heeft het kabinet verteld dat de komende weken onzeker zullen zijn als 
het gaat om de verspreiding van nieuwe virusvarianten. Het gevolg kan zijn dat maatregelen worden aangepast 
en de scholen daar rekening mee moeten houden. Wij zullen u daarom steeds zo snel mogelijk via de school 
informeren over nieuwe ontwikkelingen.  
 
Wij hopen u zo voldoende te hebben ingelicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M.L. Siemelink-Amse,      M.G Bauer en R.B. de Grunt, 
Directeur-bestuurder De Mare    college van bestuur mijnplein 
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