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Aan:   De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong 
Van:   Uitvoerend bestuurder 
Betreft:  Coronavirus – heropening scholen 
Datum:  24 april 2020 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet aangegeven dat de basisscholen en de kinderopvang op 
maandag 11 mei opengaan.  
Het is fijn dat er voorzichtig weer zaken uit het gewone leven kunnen worden opgepakt. 
Tegelijkertijd wordt er opnieuw een beroep gedaan op de flexibiliteit van u als ouder, van de 
kinderen en zeker ook van onze medewerkers om dit te organiseren.  
 
De scholen gaan open 
Elke school maakt een plan voor de komende periode. Uiteraard staan veiligheid en gezondheid 
van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers hierbij voorop. Wij hanteren in dit plan de 
richtlijnen van het kabinet en de RIVM, aangevuld met schoolspecifieke maatregelen. 
Het plan wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval in de week van 6 mei, door de directeur van 
uw school met u gedeeld. De Medezeggenschapsraad van de school is hierbij betrokken.   
 
Uitgangspunten 
Wij hanteren de volgende uitgangspunten:  

 Kinderen gaan voor ongeveer de helft van de tijd naar school en er zijn per schooldag niet 
meer dan de helft van de kinderen in het schoolgebouw aanwezig.  

 Kinderen gaan de hele dag naar school.  
 Wij hanteren de reguliere lestijden. 
 Wij proberen kinderen uit een gezin zoveel mogelijk op dezelfde dagen naar school te laten 

gaan.  
 De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. De mogelijkheden om thuis aan 

schoolwerk te werken, zoals bekend vanuit het onderwijs op afstand, kunnen wel beperkt 
worden ingezet ter ondersteuning. 

 Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 Kinderen moeten wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren tot leraren en ander 

personeel van de school. 
 Het personeel in de school houdt 1,5 meter afstand van elkaar. 
 Het bewegingsonderwijs vindt zeker tot 1 juni buiten plaats en niet in de sporthal en/of 

zwembad. 
 

Het zal voor iedereen weer wennen zijn en de leerkrachten richten zich daarom in eerste instantie 
vooral op het welbevinden van de kinderen. Ook brengen zij de nieuwe beginsituatie van kinderen 
in beeld. Op basis daarvan pakken de leerkrachten het onderwijs weer op en bieden kinderen 
ondersteuning waar dat nodig is. Het mag duidelijk zijn dat het de komende weken nog steeds 
gaat om een gereduceerd onderwijsaanbod.  
 
De kinderopvang gaat vanaf 11 mei ook weer open. VSO, TSO en BSO zijn alleen beschikbaar 
voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen.  
Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang 
te brengen. Vanuit de school krijgt u verdere instructies voor het halen en brengen van kinderen.  
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Thuisblijven bij gezondheidsklachten 
Wij passen de richtlijnen van de RIVM toe, dat betekent dat leerkrachten en leerlingen thuisblijven 
bij de volgende klachten: 

o Verkoudheid; 
o Niezen; 
o Hoesten; 
o Keelpijn; 
o Moeilijk ademen; 
o Koorts. 

Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen en medewerkers met hooikoortsklachten, die dit 
kunnen aantonen met een verklaring van de huisarts. Uiteraard niezen en hoesten zij dan in hun 
elleboog. 
Het is dus niet nodig om met persoonlijke beschermingsmiddelen op school te komen! 
 
Handreiking 
Zoals afgesproken, sturen wij u een handreiking voor in de meivakantie, om daar waar gewenst 
in een bepaalde vorm door te kunnen blijven gaan in de structuur van onderwijs op afstand. U 
vindt deze handreiking in de bijlage. 
Conform de richtlijnen van de overheid worden op 11 mei alle leerlingen weer op school verwacht. 
Op 6, 7 en 8 mei bereiden de teams zich voor op het nieuwe ‘normaal’ na 11 mei. Op die dagen 
wordt er geen onderwijs op afstand verzorgd. Voor die dagen kunt u ook de handreiking gebruiken. 
De geplande vakantiedagen rondom Hemelvaart en na Pinksteren blijven gewoon staan. 
 
Noodopvang 
Er is, net als nu al het geval is, noodopvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale 
beroepsgroepen en voor kinderen in een kwetsbare situatie. Hoe de noodopvang na 11 mei wordt 
georganiseerd, wordt momenteel besproken met de gemeente, kinderopvangorganisaties en 
besturen van de scholen. Hierover krijgt u nader bericht.   
 
Communicatie 
In de week van 12 mei is er vanuit de overheid verdere informatie te verwachten. Wij geven 
regelmatig een update via de website van de stichting: www.de-oorsprong.nl. 
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 
 
Wij communiceren elke vrijdag met u per brief over de ontwikkelingen. De volgende brief vanuit 
het bestuur kunt u verwachten op vrijdag 8 mei a.s. Als er eerder nieuws is, brengen wij u 
vanzelfsprekend op de hoogte.  
 
Ik wil afsluiten met het geven van een compliment aan u, kinderen en medewerkers. De situatie 
is ingewikkeld en complex. Maar door er samen voor te gaan en begrip te hebben voor elkaar, 
hebben wij die situatie snel het hoofd kunnen bieden. De komende tijd wordt opnieuw een tijd van 
een nieuw ‘normaal’. Ook nu zullen wij weer wat moeten inschikken, creatief en flexibel zijn. Als 
wij dit samen doen, gaat het ook nu weer lukken.  
 
Ik wens u een fijne vakantie toe!  
 
Hartelijke groet,  
 
 
 
Ariënne Esser 
Uitvoerend Bestuurder 
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