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Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Afgelopen vrijdag is in de persconferentie een beperkte lockdown afgekondigd. Dat is gedaan om de oplopende 
besmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verlichten. 
 
Voor onze scholen heeft het kabinetsbesluit geen directe gevolgen, maar we kunnen niet onze ogen sluiten 
voor de ontwikkelingen. We merken dat bij kinderen, ouders en medewerkers de besmettingen toenemen wat 
tot gevolg heeft dat met regelmaat mensen in quarantaine moeten. Het beeld is wisselend per school en kan 
van dag tot dag wijzigen. Soms zijn er een paar kinderen afwezig, soms moet een hele groep thuisblijven, soms 
is de leerkracht afwezig en is vervanging nodig. 
 
Onze directeuren doen er alles aan om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan, maar de 
mogelijkheden zijn beperkt. Het gebrek aan vervangers laat zich met regelmaat voelen en vaak moet men 
kiezen voor een interne oplossing: collega’s nemen een groep over en ander werk blijft liggen. Het is mooi om 
te horen dat u, ouders, dit ziet en met begrip en medewerking hierop inspeelt. We beseffen goed dat een klas 
in quarantaine weer gevolgen heeft voor de thuissituatie en het werk van de ouders. 
 
Onze prioriteit ligt bij het fysieke onderwijs. Dat betekent ook dat activiteiten, die daar niet strikt genomen bij 
horen, online worden gedaan tenzij dit fysiek echt noodzakelijk is. En is dat laatste het geval dan binnen de 
bekende regels: 1,5 meter, handen wassen, mondkapje e.d.  
Voor buitenschoolse activiteiten geldt dat die alleen maar doorgaan als ook hier de veiligheid in acht kan 
worden genomen en het past binnen de regelgeving. In veel gevallen zal de directeur bij te nemen besluiten de 
GGD raadplegen en advies vragen. De schooldirecteur is degene, die uiteindelijk de besluiten neemt voor de 
school. Daarbij zal er met enige regelmaat ruggenspraak zijn met de MR, zodat die in de besluitvorming worden 
meegenomen.  
 
Samengevat: onze scholen zullen zich met regelmaat moeten aanpassen aan wisselende omstandigheden. 
Door bij klachten te testen en/of thuis te blijven houden we zicht op de ontwikkelingen en kunnen we tijdig 
reageren. Wilt u ook uw kind bij klachten laten testen bij de GGD, onze medewerkers raden wij dat ook aan. 
 
Door goed samen te werken kunnen we ons steentje bijdragen aan het in toom houden van het virus. Dank 
voor uw medewerking. 

 
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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