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Aan:   De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong 
Van:   Uitvoerend bestuurder 
Betreft:  Start schooljaar 
Datum:  28 augustus 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na zes weken vakantie gaan maandag 31 augustus de scholen weer open. Het was een 
bijzondere vakantieperiode, want Covid-19 is helaas nog steeds actueel. Ondanks dat hoop ik 
van harte dat u met uw kind(eren) een manier hebt gevonden om te ontspannen en te genieten.  
 
Op 6 augustus heeft minister-president Mark Rutte een persconferentie gegeven. Hieruit bleek 
dat er voor de scholen en kinderopvang geen nieuwe aanvullende maatregelen zijn.  
Wij blijven werken met de volgende uitgangspunten:  
 

§ Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en de GGD 
§ Wij volgende adviezen van het landelijk coördinatieteam luchtventilatie scholen 
§ Wij verwachten dat iedereen na de vakantie de adviezen met betrekking tot bezoek 

aan risicogebieden heeft opgevolgd 
§ Ouders komen zo min mogelijk in de school 

 

Als er schoolspecifieke afspraken zijn, krijgt u dit te horen via de school van uw kind.  
Wij zijn blij dat we de kinderen allemaal kunnen ontmoeten, maar blijven hierin zorgvuldig 
handelen. Dat is van groot belang voor de kinderen, ouders en medewerkers.  
 
Thuisblijven bij gezondheidsklachten 
Wij passen de richtlijnen van de RIVM toe, dat betekent dat medewerkers en kinderen 
thuisblijven bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, 
koorts. Kinderen uit groep 1 en 2 mogen met verkoudheidsklachten naar school en de 
buitenschoolse opvang als zij geen koorts hebben.  
 
Ventilatie 
Het RIVM heeft een aangepaste ventilatierichtlijn. Ook zijn er enkele adviezen voor gebruikers 
van ruimtes. Wij volgen deze richtlijn en monitoren de luchtkwaliteit in de gebouwen en lokalen 
in samenwerking met installateurs en specialisten. De adviezen voor gebruikers betreffen met 
name het personeel. Zij zijn hierover apart geïnformeerd.  
 
Mogelijke vervangingen 
Ouders en leerlingen moeten nog steeds rekening houden met het feit dat er vanwege de 
regels rondom het thuisblijven met verkoudheidsklachten en/of koorts, wellicht vaker een 
leerkracht afwezig zou kunnen zijn. Bij afwezigheid van een leerkracht gaat het reguliere 
vervangingsbeleid in. Mocht het niet lukken vervanging voor de groep te organiseren, dan 
blijven de leerlingen thuis. U wordt hier door de school van op de hoogte gesteld. 
 
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen? 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt u door ons per brief op de hoogte gesteld.  
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de 
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 
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Met vragen over de organisatie op school, kunt u contact opnemen met de directeur van de 
school van uw kind. 
In deze situatie wordt aanhoudend om flexibiliteit gevraagd, van u, de kinderen en de 
medewerkers van De Oorsprong. We hopen op uw steun en begrip. 
 
Wij wensen u en uw kind(eren) alle goeds en een fijne start van het schooljaar toe.   
 
Hartelijke groet,  
 
 
 
 
 
Ariënne Esser 
Uitvoerend Bestuurder 


