
 

Sint-Oedenrode, 19 augustus 2020 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Na een mooie en warme zomer openen onze scholen op 24 augustus weer hun deuren. We hopen dat 

uw gezin heeft kunnen genieten van een fijne en ontspannen vakantie en dat we uw kind(eren) weer 

gezond en wel kunnen verwelkomen.  

 

Het is vaak gezegd: het Coronavirus is niet op vakantie geweest en helaas nog steeds onder ons. 

Het aantal besmettingen neemt weer toe en dat betekent dat we onverminderd alert moeten blijven 

om de risico’s voor de kinderen en het personeel zo klein mogelijk te houden. In deze brief daarom 

een korte ‘Cortona update’ vanuit onze kant. 

 

Protocol PO nog steeds van kracht 

Voor de basisscholen in Nederland geldt nog steeds het protocol, dat voor de zomervakantie van 

kracht was: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf. 
Dit betekent o.a. dat de hygiëneregels van kracht blijven, zoals regelmatig handen wassen en hoesten 

en niezen in de elleboog, en dat leerlingen en medewerkers met corona-gerelateerde klachten thuis 

blijven en zich zo snel mogelijk laten testen. Voor ouders blijven het schoolgebouw en -terrein helaas 

niet toegankelijk, tenzij wij u uitnodigen voor een gesprek of bijeenkomst. In dat geval zorgen wij er 

uiteraard voor dat de 1,5 meter maatregel in acht kan worden genomen. 

 

Ventilatie 

Er is de afgelopen weken veel gesproken over de rol van ventilatie van gebouwen bij het verspreiden 

van Corona. Vóór de zomervakantie zijn alle schoolgebouwen van SKOSO gecontroleerd op 

recirculatie van binnenlucht en voldoende ventilatiemogelijkheden. Op beide punten voldoen alle 

gebouwen aan de geldende eisen (Bouwbesluit), d.w.z. er is geen sprake van recirculatie van 

binnenlucht en er zijn voldoende ventilatiemogelijkheden. Ventilatoren en (mobiele) airco’s mogen 

tot nader order niet worden gebruikt en in alle lokalen zal op korte termijn sprake zijn van 

CO2-meting, zodat extra kan worden geventileerd waar nodig.  

Mocht de komende weken weer sprake zijn van extreem warm weer, dan zullen in overleg met de 

Medezeggenschapsraad passende maatregelen worden genomen binnen de kaders van de 

ventilatierichtlijnen en het geldende hitteplan van de school (u kunt denken aan aanpassing van 

schooltijden, extra drinkmomenten, extra ventilatie etc.). Over maatregelen in het komende najaar 

en in de winter wordt momenteel (ook landelijk) nagedacht. 

Thuisquarantaine na verblijf in oranje en rode gebieden 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden mogen naar 

school, naar de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten 

hebben. Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein komen. Op basis van haar 

zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht 

nemen. 

Meer informatie over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland is hier te lezen. 

 

Tot slot: ook dit schooljaar zal Corona een beroep doen op onze flexibiliteit. Vóór de zomer hebben 

ouders en medewerkers laten zien in goede samenwerking ver te kunnen komen. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat dat ook dit jaar gaat lukken en wens u en uw kind(eren) een goed en gezond 

schooljaar toe. 

 

 

Hartelijke groet,  

 

Paul Meessen 

directeur-bestuurder SKOSO  
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