Uithoorn, 22 april 2020

Betreft: Opening van de scholen
Beste ouder/verzorger,
U heeft waarschijnlijk gisteren net als velen gekeken naar de persconferentie van premier Rutte en
de heer van Dissel van het Outbreak Management Team (OMT).
In deze persconferentie is meegedeeld dat de scholen met ingang van 11 mei weer opengaan, hetzij
in een andere organisatievorm dan u gewend bent. Per dag mag maximaal 50% van de leerlingen op
school, in de groep, worden opgevangen. Dit betekent wel dat we weer les kunnen gaan geven en
vooral dat de kinderen weer naar school kunnen komen om hun juf en meester te zien en bovenal
hun vriendjes en vriendinnetjes.
U begrijpt dat dit “goed” nieuws is in deze tijd van beperking, echter het is ook een enorme uitdaging
voor de scholen om dit te gaan organiseren. Het besluit dat is genomen betekent namelijk dat we op
korte termijn keuzes moeten gaan maken over bijvoorbeeld de organisatievorm, hoe geven we vorm
aan de uitvoering en inhoud van 50% lestijd, hygiënemaatregelen, indeling van leerlingen,
looproutes, halen/brengen, eventuele ziektevervanging, etc. Hierbij moeten we wel realistisch zijn en
blijven. We willen graag, maar in het geval van bijvoorbeeld ziektevervanging zijn onze
mogelijkheden zeer beperkt.
Deze keuzes liggen bij de school en worden onder verantwoordelijkheid van de directeur binnen het
team besproken.
Wat in ieder geval wel van kracht blijft zijn de RIVM-voorwaarden om naar school te mogen komen.
Zo moeten kinderen die verkouden zijn en/of koorts hebben thuisblijven. De hygiënemaatregelen
rondom handen wassen, hoesten in je elleboog, het minimaliseren van contact tussen kinderen, etc.
blijven ook van kracht.
In het besluit is duidelijk aangegeven dat scholen niet hoeven te voldoen aan de 1,5m eis die wel in
de maatschappij geldt. Simpelweg omdat het niet mogelijk is om dit van kinderen te eisen en omdat
kinderen geen tot weinig klachten ontwikkelen bij een eventuele besmetting van Covid-19 en eerder
besmet worden dan dat zij de besmetting verspreiden. De 1,5m eis blijft wel van kracht voor de
ouders en de medewerkers onderling. Het kan betekenen dat de school besluit dat u uw kind niet
naar binnen mag brengen. Welk besluit de school hierin ook neemt, ik vraag hierbij om uw begrip en
medewerking.
U zult zo snel mogelijk door de directeur van de school worden geïnformeerd over de wijze waarop
de school van uw kind maandag 11 mei weer opengaat en onder welke voorwaarden.
Ik wens u goede gezondheid, een goede samenwerking tussen u en de school en dank u bij voorbaat
voor het vertrouwen.
Met vriendelijke groet,
Mogens Domela Nieuwenhuis
Directeur-bestuurder
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