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Betreft: schoolopening 8 februari 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Zoals u vanuit de media hebt vernomen gaan de scholen vanaf maandag 8 februari 

aanstaande weer open. Het is natuurlijk heel goed nieuws dat de kinderen weer naar school 

gaan. Toch wil ik aandacht vragen voor de voorwaarden waaronder de school van uw kind 

weer open kan en waar u de komende weken rekening mee moet houden. 

 

De school van uw kind(eren) zal alles in het werk stellen om uw kind(eren) weer naar school 

te laten gaan. Inmiddels weten we ook dat de nieuwe “ Britse Corona variant” besmettelijker 

is voor, met name, volwassenen. Dit is een risico voor onze medewerkers op onze scholen. Dit 

risico wil ik ook serieus nemen.  

Dit betekent dat we bij Innoord ons houden aan de eerder vastgestelde richtlijnen van het 

RIVM: 

● Heeft uw kind corona gerelateerde klachten dan houdt u uw kind thuis en/of laat u 

uw kind testen. Ook de leerkracht van uw kind kan aangeven dat u uw kind thuis 

moet houden en/of advies geven om uw kind te laten testen bij corona gerelateerde 

klachten; 

● Ook vragen wij u uw kind thuis te houden als hij of zij lichte verkoudsheidsklachten 

heeft. De kans op besmetting van verkouden kinderen in relatie tot het virus met de 

Britse variant wordt nader onderzocht door het RIVM. In afwachting op advies 

hierover van het RIVM hanteren wij deze maatregel; 

 



 
 
 

 

● Indien er sprake is van een positieve besmetting op school dan wordt de school 

daarvan op de hoogte gesteld door de GGD. Vanzelfsprekend wordt het zeer 

gewaardeerd als u zelf de school op de hoogte stelt; 

● Als in de groep van uw kind(eren) een corona besmetting vastgesteld is (een leerling 

of de leerkracht) blijft de hele groep (leerlingen en leerkracht) 5 dagen in quarantaine 

(thuis). Indien mogelijk zal de school onderwijs op afstand organiseren. Hierover 

wordt u door de directeur van de school geïnformeerd. Als uw kind na vijf dagen weer 

op school komt dan kunt u aantonen, middels een negatieve Corona Test, dat uw kind 

geen Corona heeft. Als u uw kind niet wil laten testen dan wordt de quarantaine met 

vijf dagen verlengd. Uw kind is dan na 10 dagen weer welkom op school; 

● Leerlingen in groep 7 & 8 kunnen gebruik maken van een mondkapje. U kunt deze zelf 

meegeven. Op school zijn er ook mondkapjes aanwezig; 

● De rijksoverheid geeft het dringende advies aan medewerkers die werken met 

leerlingen van groep 7 & 8 om een mondneusmasker te dragen. Elke medewerker 

mag daarin zijn of haar eigen afweging maken; 

● Kinderen in de bovenbouw komen, indien mogelijk, zelfstandig naar school. Kinderen 

in de onderbouw en middenbouw mogen door één ouder naar school worden 

gebracht/ gehaald. Uw kind kunt u afgeven op de plek die door de school daarvoor is 

aangewezen; 

● Bij het halen en brengen van uw kind vragen wij u een mondkapje te dragen; 

● Kinderen moeten naar school, tenzij er aantoonbare medische 

redenen zijn bij het kind of bij de huisgenoten om het kind thuis te houden. Als er 

medische redenen zijn, bespreekt u dat met school én de leerplichtambtenaar. 

Leerplicht bepaalt in overleg met school of er vrijstelling verleend wordt.  

 

Onze scholen houden zich aan het protocol van de PO-raad. Hierin wordt aangegeven dat de 

school regelruimte heeft om onderwijs uitvoerbaar en veilig te verzorgen. Dit betekent dat de 

directeur  in overleg met de MR van de school zal afstemmen hoe de opening van de school 

vanaf 8 februari tot en met de voorjaarsvakantie eruit zal zien. Hierover wordt u 

geïnformeerd door de directeur van de school. 

 

Ook de kinderopvang gaat weer open. Wij trekken nauw samen op met onze 

kinderopvangorganisaties. Op school zal de directeur afspraken maken met de 

kinderopvangorganisatie waarmee wordt samengewerkt.  

Helaas blijft de BSO nog gesloten (m.u.v. de noodopvang). Hierover wordt u geïnformeerd 

door uw kinderopvangorganisatie. De school is naast het geven van onderwijs ook 

verantwoordelijk voor de noodopvang onder schooltijd. Als u gebruik maakt van de 

noodopvang dan zal dit op de afgesproken dagen gewoon doorgang kunnen blijven vinden. 

 

Ik kan me voorstellen dat bovenstaande informatie ook nog veel vragen oproept ten aanzien 

van de risico’s en veiligheid. De GGD gaat daarom een webinar organiseren. De directeur van 

de school van uw kinderen zal u hierover informeren. 

 

https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/protocollen-en-checklists/


 
 
 

 

De scholen gaan weer open. Met elkaar gaan we er voor zorgen de scholen ook open kunnen 

blijven. Dat lukt alleen als we ons allemaal aan de afspraken houden. 

 

Het is voor u én de school een enorme opgave om in deze tijd de continuïteit en kwaliteit van 

het onderwijs te waarborgen.  

Dit kan alleen maar slagen als we hierin gezamenlijk optrekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mirjam Leinders, 

bestuurder Innoord 

 

   

 

 

              

 

                 

 

 

 

  

 


