Enschede, 3 februari 2021
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
De basisscholen mogen weer open per 8 februari aanstaande. Het kabinet volgt daarmee de
adviezen van het OMT. We zijn blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar willen
benadrukken dat het geen ‘gewone opening’ is. Er is nog veel onzekerheid waar we rekening mee
moeten houden. Het gevoel van veiligheid bij leerlingen, ouders en medewerkers speelt een
belangrijke rol.
Uitgangspunt bij het open gaan van de scholen is dat het veilig, verantwoord en uitvoerbaar moet
zijn. We gaan uit van maatwerk per school en geven daarom schooldirecteuren de ruimte om binnen
die uitgangspunten, rekening houdend met de eigen context, keuzes te maken. Deze keuzes worden
afgestemd met de Medezeggenschapsraad en de partners binnen het IKC. Niemand wordt gehouden
aan het onmogelijke. Scholen zorgen ervoor dat iedereen in de school zich houdt aan de
basismaatregelen die voor iedereen gelden (o.a. hygiëne maatregelen).
We zijn in afwachting van geactualiseerde protocollen over de opening van het basisonderwijs. Als er
meer bekend is over de voorwaarden en details, wordt u daarover door de school geïnformeerd. Een
aantal zaken is al wel duidelijk:
• Als een leerling of leerkracht in de groep besmet is, blijft iedereen uit die groep thuis en gaat
5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan getest worden en bij een negatieve uitslag kan de
leerling/ leerkracht weer naar school. Als niet getest wordt, is de quarantaineduur 10 dagen.
• Kinderen en medewerkers met (verkoudheids)klachten, blijven thuis. Of het nu gaat om
ernstige klachten of een lichte verkoudheid, kinderen en medewerkers blijven thuis. Indien
dit op school geconstateerd wordt, worden kinderen naar huis gestuurd.
• Uitgangspunt is fysiek lesgeven op de school. Als een hele klas in quarantaine moet i.v.m.
een besmetting, wordt geprobeerd over te gaan op les op afstand (digitaal). Bij individuele
gevallen waarbij een leerling niet op school aanwezig is, zal de school zich inspannen om
afstandsonderwijs te verzorgen, maar is hiertoe niet verplicht. De reden hiervoor is dat het
voor leerkrachten nagenoeg onmogelijk is om zowel kinderen op school te bedienen als
afstandsonderwijs te verzorgen.
Nu we met elkaar de scholen weer openen, breekt tegelijk een nieuwe fase aan. In deze fase lopen
we voorop als het gaat om op een verantwoorde manier de samenleving weer te normaliseren.
Vanuit de overheid is daarvoor de aanpak van testen, traceren en isoleren de leidraad. Dit betekent
dat we bij klachten en bij positieve testen snel zullen en moeten schakelen om verspreiding van het
coronavirus te stoppen. Daardoor zal het op sommige momenten ook van u weer de nodige
flexibiliteit vragen. Wij vertrouwen erop dat het perspectief van leerlingen die weer samen les krijgen
ons allemaal de energie geeft deze fase tot een succes te maken.
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