Beste ouders/verzorgers van de kinderopvang en de basisschool,

Heel Nederland keek gespannen uit naar de persconferentie op dinsdag 21 april. Worden de regels
versoepeld? En voor wie dan? Dan toch zeker voor de basisscholen en de kinderopvang.
En dat is inderdaad een van de belangrijkste uitkomsten. Fijn, de kinderopvang en descholen gaan
weer open! Ontmoeten, leren, vertellen, delen! Het overvalt ons niet. We hebben er over nagedacht.
Over een openstelling voor alle kinderen, maar wel in stappen. De eerste stap is dat we na de
meivakantie op maandag 11 mei weer open zijn. Dit geldt ook voor de scholen die op 6 mei alweer
zouden beginnen. We volgen daarmee de lijn van het RIVM en het kabinet. Zij hebben goed uitgelegd
dat het veilig en verantwoord is om de deuren dan weer te openen. Dit op basis van verschillende
onderzoeken door het RIVM zelf en vergelijkend onderzoek in het buitenland. Belangrijkste en
eenduidige uitkomst is dat kinderen minder besmet raken, milder ziek worden en het virus minder
overdragen. Er is nooit
100% garantie, maar de risico’s worden beheersbaar geacht.
Het is heel belangrijk om de veiligheidsafspraken voor de volwassenen te bewaken, binnen de
kinderopvang, de school en daarbuiten. Daarover zullen duidelijke regels worden opgesteld. Ook de
PO-raad, sectororganisatie van het basisonderwijs, komt deze week met protocollen die ons daarbij
helpen.
De uitkomsten van het kabinetsbesluit voor basisonderwijs en kinderopvang op een rij:
Alle kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school voor de helft van de
tijd. We kiezen ervoor dat alle kinderen uit een gezin op dezelfde dag naar school kunnen;
Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer
dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is;
Er komt een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld de
hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen;
Kinderopvang en peuteropvang gaan vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen
beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek, dus in de school, onderwijs volgen;
Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door en heeft
prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en
kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een
andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijke van de lokale
situatie;
De Plusklas wordt tijdelijk gestopt;
De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; bij kinderen ten opzichte
van volwassen is dit alleen nodig wanneer mogelijk.
Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden;
Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest

op het coronavirus bij de GGD;
Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken
vanuit huis.
Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de
directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.
De scholen maken op basis hiervan een organisatieplan. Dat zal per school verschillen op basis van de
mogelijkheden in en rond het gebouw en de personele inzet. Dit plan wordt besproken met de
medezeggenschapsraad en/of Kindcentrumraad. Vervolgens wordt het door de school met u gedeeld.
Er is in ieder geval weer een hoopvolle beweging de goede kant op. Wat zijn we blij dat we de
kinderen weer op school zien en ze op die plek les kunnen geven. We zullen aansluiten bij de
onderwijskundige en pedagogische behoefte.
Wat gunnen we u daarbij na zoveel weken een nieuw en wellicht meer ontspannen ritme. Wat heeft
u prachtig en betekenisvol werk gedaan door de leerkrachten binnen de mogelijkheden te helpen en
uw kind(eren) te begeleiden. En dat zal bijzonder, onvergetelijk, maar niet altijd gemakkelijk zijn
geweest. U hebt van dichtbij meer kennis kunnen maken met het onderwijs van deze tijd.
Eind mei weten we weer meer. Namens het bestuur wil ik u hartelijk danken voor uw inzet en
betrokkenheid. Ook wens ik u alle goeds en gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur,
Willem Reitsma
Pyt Sybesma

