
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Zoals elke werkgever ziet SKOSO zich op dit moment voor de uitdaging gesteld om goed en 

verantwoord om te gaan met alle Corona maatregelen. 

Het doet ons goed te zien dat ieders medewerking onverminderd positief is en we met elkaar 

zorgen voor een verantwoorde en veilige omgang op school. 

 

We willen u graag proactief informeren over de wijze waarop we nadenken over de eventuele 

groei van verkoudheids- en griepklachten bij onze medewerkers en de daarop volgende 

vervangingsproblemen die kunnen ontstaan. Volgens de actuele regelgeving  mogen 

leerkrachten niet werken bij dergelijke klachten. Er wordt dan getest en in de tussentijd mag 

de leerkracht niet op school zijn. Dit is ook het geval als een huisgenoot van de leerkracht 

ernstige klachten vertoont. 

 

Gelukkig beschikken we over een vervangerspool, met daarin vaste vervangers, waardoor in 

eerste instantie in de meeste gevallen een vervangende leerkracht aanwezig kan zijn. 

Deze pool beschikt daarnaast over een netwerk aan flexibele, losse vervangers die ingezet 

worden als de pool leeg is. 

 

Helaas merken we nu al af en toe dat de vervangerspool helemaal leeg is. Er is dan geen 

bevoegde vervanger voorhanden. Op die momenten volgen we een stappenplan: 

- Er wordt gekeken naar de agenda’s van de ambulante mensen. Ook kijken we of parttimers 

een dag extra willen werken. Deze collega’s vangen, indien mogelijk, de groep op. 

- Als er niemand beschikbaar is, dan is het mogelijk dat de kinderen verdeeld worden over de 

groepen. Over deze verdeling is vooraf nagedacht en in de meeste gevallen weten kinderen 

zelf waar zij dan opgevangen worden. 

- Het verdelen van kinderen kan een oplossing zijn voor 1 of 2 dagen, niet langer. Indien er 

daarna nog geen vervanging geregeld kan worden, kunnen we niet anders dan de groep naar 

huis te laten gaan. De school verzorgt dan indien mogelijk afstandsonderwijs. 

 

We denken met elkaar ook actief na over een vorm waarin de groep opgevangen wordt op 

school en de leerkracht van thuis uit onderwijs verzorgt en (online) de hele dag beschikbaar 

is. De kinderen zijn dan op school en worden, onder supervisie van een bevoegde leerkracht, 

door een vrijwillige ouder/student of onderwijsassistent begeleid. 

Deze stap vraagt uitwerking en creativiteit op schoolniveau en krijgt op schoolniveau een 

vervolg. Met dergelijke maatregelen kunnen we voorkomen dat kinderen naar huis moeten 

worden gestuurd. 

 

Verder worden maatregelen voorbereid met betrekking tot de ventilatie van de klaslokalen. 

Onze schoolgebouwen voldoen aan de ventilatievoorschriften, maar in verband met het virus 

kan extra (natuurlijke) ventilatie noodzakelijk zijn. Dat zal gebeuren op basis van meting van 

het CO2-gehalte in de lucht. Hierover hoort u binnenkort meer. 

 

Uiteraard kunt u bij vragen over de stappen die genomen worden op de school van uw kind 

altijd terecht bij de directeur. 

 

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

  

Paul Meessen 

Directeur-bestuurder SKOSO 

 


