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13 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers,
Donderdag 12 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van
het corona-virus te voorkomen. Voor onze basisscholen gelden tot en met 31 maart de
volgende maatregelen:
1. Bijeenkomsten met meerdere groepen leerlingen zoals weekopeningen of sluitingen
vervallen.
2. Bijeenkomsten met groepen ouders vervallen. We willen verspreiding van het virus
naar onze leerkrachten voorkomen. Daarom wordt ook het 1-op-1 contact tussen
leerkracht en ouders in de school beperkt. Alleen als het noodzakelijk is kan er een
afspraak op school plaatsvinden. Overig contact is via mail en telefoon.
3. Leerlingen van groep 1 en 2 komen bij voorkeur alleen de school in. Als een leerling
dit nog niet zelfstandig kan, dan mag de ouder de leerling tot aan het groepslokaal
brengen. Dit om te voorkomen dat er op het schoolplein groepen wachtende
kinderen en ouders ontstaan.
4. Leerlingen vanaf groep 3 komen alleen de school in. Ouders brengen de kinderen tot
aan het schoolplein.
5. Educatieve uitstapjes voor de leerlingen vervallen.
6. De gymlessen worden ingekort zodat verschillende groepen leerlingen niet gelijktijdig
aangewezen zijn op kleedruimten en douches.
7. Als de leerling gedurende de dag klachten krijgt zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn
of koorts dan zal de leerkracht u vragen de leerling op te halen
8. Open ochtenden, wen-dagen voor nieuwe leerlingen komen te vervallen. We maken
met deze ouders/leerlingen nieuwe afspraken zodra de maatregelen vervallen.
9. Vergaderingen en scholing voor medewerkers vervallen.

Algemene regels:
a. Als uw kind verkouden is, hoest, keelpijn of koorts heeft dan moet u uw kind
thuishouden.
b. Als u zelf verkouden bent, hoest, keelpijn of koorts heeft dan mag u niet naar school
komen. Uw kind kan zelfstandig komen, of u regelt dit onderling met andere ouders.
c. Bij twijfel: neem contact op met uw huisarts. Wij kunnen als school geen adviezen
geven of beslissingen nemen.
d. Hygiëne maatregelen in de school:
o We schudden geen handen
o We wassen vaak onze handen met zeep
o We hoesten/niezen in de mouw
o We gebruiken papieren zakdoekjes
Bescherming van onze leerkrachten
De regering vraagt van ons de scholen open te houden zodat ouders in de zorg, bij politie,
brandweer of GGD hun werk kunnen blijven doen.
Wij zijn echter ook verantwoordelijk voor het beperken van de risico’s van onze eigen
leerkrachten. Daarom geldt het volgende:
1. Leerkrachten met klachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts blijven thuis.
2. We hebben al te maken met een fors lerarentekort en gebrek aan vervangers. We
kunnen en willen niet het onmogelijke vragen van onze mensen. We voegen t/m 31
maart geen groepen samen i.v.m. verspreiding van het virus. Als er geen leerkracht is,
dan zullen de groepen naar huis worden gestuurd. Van u als ouders vragen wij om de
gevolgen daarvan onderling op te vangen en in het bijzonder behulpzaam te zijn voor
ouders die nodig zijn in de zorg.
Uiteraard anticiperen wij op verdere maatregelen. Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld ook wat
de mogelijkheden zijn om digitaal onderwijs te kunnen gaan geven. Uitkomsten hiervan
kunnen per school verschillen.
Met vriendelijke groeten,
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