
 

 

 

   

 

Horst, 14-10-2020 

 
Beste ouders, verzorgers, 
 
We bevinden ons in een bijzondere tijd. Gisteravond hebben we kennisgenomen van de nieuwe 
maatregelen om de oplopende coronacijfers te keren. Belangrijk om met elkaar die inspanning te 
leveren. We willen immers met elkaar dat de besmettingsgraad naar beneden gaat. 
 

Ook in de nieuwe maatregelen blijven de basisscholen open en gaat het onderwijs door. Dat vinden 
we fijn en we realiseren ons ook dat dat het nodige vraagt. Kinderen zijn verplicht om naar school 
te komen. Goed om met u te delen hoe we met elkaar gevaren zijn sinds de zomervakantie. 
 
In het begin mochten verkouden kinderen niet naar school, inmiddels wel. Dat maakt dat er veel 
meer onderwijs op school gevolgd kan worden door de kinderen.  

 
De maatregelen maken dat er meer medewerkers tijdelijk afwezig zijn dan normaal. Dat vinden 
medewerkers zelf heel vervelend, maar is nu even niet anders. Het volgen van de landelijke RIVM-

maatregelen om de situatie te keren heeft prioriteit.  
 
Medewerkers, die (milde of zwaardere) klachten hebben blijven conform landelijke afspraken thuis 
en laten zich testen. Er is nu een voorrangsbeleid voor leerkrachten en onderwijsassistenten en dat 

was ook hard nodig. Het testen en tempo van de uitslag verloopt nu wel beter via de 
voorrangsprocedure, maar kan nog beter, zodat niet zieke medewerkers zo snel mogelijk weer 
kunnen starten. Ons ziekteverzuim is laag en de inzet van de medewerkers groot. We hebben veel 
respect voor de inzet en betrokkenheid van medewerkers bij de kinderen en hun ouders. 
 
We hebben geanticipeerd op de Covid19-situatie door voor de zomer extra veel vervangers aan te 
nemen. Dat betekent ook dat tot op heden geen groep naar huis heeft hoeven gaan vanwege een 

tekort aan medewerkers.  
 
Met elkaar hebben we afspraken gemaakt rondom vervanging. We hebben een goed 
functionerende vervangingspool, extra mogelijkheden gecreëerd en er zijn mogelijkheden per 
school in het vinden van oplossingen. De directeur is leidend bij de vervanging en weegt voortgang 

van onderwijs met kwaliteit van onderwijs en werkbelasting van medewerkers bij mogelijke 

oplossingen op schoolniveau. We streven ernaar dat als we geen vervanging hebben dat u dat een 
dag van tevoren hoort.  
 
Wij doen volop ons best met elkaar, maar realiseren ons dat het in de nabije toekomst, in de 
situatie waarin we ons bevinden, gaat voorkomen dat er wel eens een groep naar huis zal moeten 
met thuisonderwijs. Daarom vragen we van u ook te anticiperen in de opzet van een 
opvangnetwerk. 

 
Daarnaast zijn er speciale situaties, waarbij Covid-19 wordt geconstateerd bij ofwel een 
medewerker of een leerling. We trekken dan nauw op met de GGD en kijken met hen wat de 
situatie vraagt van het onderwijs. Dit is een aantal keer voorgekomen. Over het algemeen kan het 
onderwijs op school aan betreffende groep gewoon voortgaan. Eenmaal heeft dit geleid tot het 
overgaan naar een paar dagen thuisonderwijs voor een specifieke groep. Mocht er Covid-19 zijn 
geconstateerd op de school van uw kind(eren) dan wordt u hier, met inachtneming privacy, over 

geïnformeerd.  
 

Kinderen blijken minder vaak besmet, minder besmettelijk en hebben minder klachten. Dat maakt 
ook dat we, samen met de GGD realistisch handelen in voorkomende situaties, conform richtlijnen. 
 
We doen het altijd samen in het onderwijs: medewerkers, ouders en kinderen. Laten we dat nu ook 

vooral blijven doen in deze uitzonderlijke situatie.  We vragen uw begrip en medewerking. De onze 
heeft u. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de directeuren 
 
Dorien Sommers 
Karin Albers 

College van Bestuur 
 
 


