
         

Update 8  8 – 5 – 20       

 

Beste ouders / verzorgers, 

Vanaf maandag 11 mei as. gaan de deuren van de scholen ook (weer en meer) fysiek open. Met stijgende 

verbazing lees ik de berichtgeving in de diverse nieuwskanalen. Gericht op hoeveel leerkrachten er thuis blijven, 

gericht op hoeveel leerkrachten zich zorgen maken….. Ik merk dat ik hier verdrietig (en meer) van word. Helaas 

zijn erin alle sectoren de afgelopen weken mensen geweest die uitgevallen zijn omdat ze tot de risicogroep 

behoren / behoorden of – helaas – ziek waren. In heel Nederland maken mensen zich meer of ‘iets minder meer’ 

zorgen over deze onbekende ‘tegenstander’ en gaan we er zo goed mogelijk mee om, ook in het onderwijs. 

Gisteravond tijdens het directieberaad hebben we geïnventariseerd welke collega’s niet zullen starten en wat de 

consequenties zijn van dit niet kunnen starten. In alle gevallen betrof het leerkrachten waarbij de directie het 

advies heeft uitgesproken om nog niet te starten. Het is intern opgelost of wordt opgelost met voortzetting van 

het onderwijs op afstand. Is dit ideaal? Nee. Maak ik me zorgen over verdere uitval? Ja. Gaan we het SAMEN 

doen: dubbel ja!! 

Voor onze drie locaties hebben we het – voor nu – voor alle groepen goed of zo goed mogelijk kunnen regelen. Er 

komen collega’s extra, mensen helpen elkaar (altijd en nu nog meer). Collega’s hebben er zin in. Om elkaar weer 

te treffen maar vooral om weer echt met onze leerlingen te mogen werken. Is het spannend? Ja. We weten nml. 

niet alles en weten wel dat er steeds bijstellingen en veranderingen zullen volgen. Hier gaan we dan – opnieuw 

vanuit de richtlijnen – op een zorgvuldige manier mee om en we zullen u ook dan weer op tijd en uitgebreid 

berichten. 

Het was de afgelopen weken gewoon druk in het mail en PARRO verkeer. Veel vragen, zorgen en ook veel 

positieve berichten. Ik adviseer u met klem om de updates (verstuurd via PARRO) te lezen mbt voortgang en 

werkwijze(n). Zoals u heeft gezien in update 7 is er heel veel gebeurd om maandag weer te kunnen starten en zijn 

er duidelijke richtlijnen voor leerkrachten, leerlingen én ouders. Als u deze richtlijnen nog niet heeft gelezen, 

verzoek ik u vriendelijk update 7 (op Parro) te openen en te lezen. Hierin vindt u het schema van start- en 

eindtijden, de in- en uitgangen voor iedere groep en de (voorzorgs)maatregelen die wij hebben genomen ivm 

schoonmaak en de dagelijkse praktijk. Ook willen we het weten als uw kind(eren) niet naar school kunnen komen 

(met reden). Dit mag gewoon via de leerkrachten (of via directie). 

Ook heb ik u van de week een zeer duidelijke informatie brochure toegestuurd vanuit de GGD. Onder aan deze 

update vindt u het handen-was-schema wat we ook met onze leerlingen zullen bespreken.  

Binnen het team en binnen Present hebben wij een aantal afspraken gemaakt voor die gevallen waarin anderhalve 

meter afstand echt niet te handhaven is: 

- Natuurlijk worden onze leerlingen opgevangen als het spannend is, getroost als ze verdrietig zijn en geholpen als 

er geholpen moet worden; 

- Als er ongelukjes zijn, kan een collega gebruik maken van handschoenen en extra ontsmettingsmateriaal; 

- Voor collega’s die in de risicogroep vallen of om persoonlijke redenen extra bescherming vragen, zijn er gezichts- 

en mondmaskers. (uitleg hebben de collega’s gekregen ivm eigen en andermans veiligheid); 

- Met het schoonmaakbedrijf zijn extra schoonmaakactiviteiten afgesproken; 

- Wij laten deze eerste periode echt alleen leerkrachten, stagiaires en leerlingen binnen in school. In die gevallen 

dat het echt noodzakelijk is om persoonlijk contact te hebben, zullen er afspraken ver na schooltijd gepland 

worden. 

 



In de loop van de dag krijgen alle leerkrachten een protocol (medisch) handelen – Corona. Hierin staat o.a. ook 

onderstaande informatie welke ook voor ouders van groot belang is: 

 
Thuisblijf regels 
– gezondheid 
leerlingen 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er 
de volgende maatregelen van kracht:  
• Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.  
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de 
school).  
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in 
overleg met de school).  
Blijf thuis bij:  
• Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 
38ºC en koorts. (ook op school is een thermometer aanwezig ivm twijfel) 
• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft.  
• 24 uur klachtenvrij = weer naar school. 

 

Tot maandag of dinsdag, Ingrid 

                 


