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Aan:   Ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong 
Van:   Uitvoerend bestuurder De Oorsprong 
 
Betreft:  Ontwikkelingen coronamaatregelen 
 
Datum:   4 november 2020   
 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren zijn door de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd om een verdere uitbraak 
van corona te beperken. Het is goed om te zien dat het aantal besmettingen lijkt af te vlakken.  
De overheid heeft aangegeven dat het onderwijs zoveel als mogelijk doorgang moet vinden. 
Daar zijn we blij mee. 
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat er zorgen leven onder ouders/verzorgers. Met deze brief 
willen wij u laten weten dat wij deze zorg delen. Onze zorg betreft naast de gezondheid van 
kinderen, ouders/verzorgers en onze collega’s, vooral de continuïteit van onderwijs, zeker nu 
de besmettingen ook in onze regio en binnen de stichting de afgelopen tijd zijn opgelopen. 
Mocht dit op uw school spelen, dan bent u hier vanzelfsprekend van op de hoogte gesteld.  
 
Binnen stichting De Oorsprong blijven wij de volgende uitgangspunten hanteren:  

 Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 

 Wij volgen de adviezen van het landelijk coördinatieteam luchtventilatie scholen. 

 Ouders/verzorgers komen zo min mogelijk in de school. 

 Ouders/verzorgers begeven zich bij voorkeur niet op het schoolplein, tenzij het nodig 
is bij het bewaken van de verkeersveiligheid.  

 Gesprekken tussen ouders/verzorgers en school vinden digitaal plaats. In 
uitzonderlijke gevallen kan na toestemming van de directeur een noodzakelijk gesprek 
op school plaatsvinden. Hierbij geldt de basisregel: niet meer dan 6 volwassenen in 
één ruimte en triage en de 1,5 meter afstand worden te allen tijde toegepast. 

 
Als er aanvullende, school specifieke afspraken zijn, krijgt u dit te horen via de school van uw 
kind.  
 
Thuisblijven bij gezondheidsklachten 
Wij passen de richtlijnen van de RIVM toe en hanteren de Beslisboom bij de afweging of 
kinderen naar school kunnen of thuisblijven. Deze heeft u mogelijk al ontvangen en is op te 
vragen bij de directeur van de school van uw kind.  
 
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 en worden hierover apart geïnformeerd.  
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Mogelijke vervangingen 
De landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, zorgen ervoor dat het dagelijks een uitdaging 
is om de groepen te bemensen. Bijvoorbeeld vanwege medewerkers die getest moeten 
worden en – ondanks de voorrangsregeling – enkele dagen thuis komen te zitten.  
 
Met het landelijke personeelstekort binnen het onderwijs levert dit regelmatig ingewikkelde 
situaties op. We zijn dan ook blij met de flexibiliteit en solidariteit van onze collega’s: veel 
mensen zijn bereid extra te werken en zich flexibel op te stellen om zo de vervanging op te 
lossen. Of om voor activiteiten corona-proof varianten of alternatieven te bedenken. 
Hoewel we dit proberen te voorkomen, kan het gebeuren dat uw kind dus een andere 
leerkracht voor de groep treft. In het uiterste geval kan een groep geen les krijgen en moeten 
de leerlingen van die groep thuisblijven. U wordt hierover altijd vooraf door de school 
geïnformeerd.  
 
Onderwijs op afstand 
Alle scholen werken voortdurend aan het verbeteren en organiseren van onderwijs op afstand. 
Dit is wel ingewikkelder geworden dan tijdens de volledige sluiting van de scholen dit voorjaar, 
omdat het nu gaat om allerlei combinaties van onderwijs: een deel van de kinderen in de klas 
en een deel thuis. Soms zijn de kinderen allemaal thuis, soms maar een paar en soms zit juist 
de leerkracht thuis en de kinderen op school. Wij zetten de in het voorjaar opgedane ervaring 
in en proberen dit zo goed mogelijk en voor iedereen werkbaar te organiseren.  
 
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. 
Met vragen over de organisatie op school, kunt u contact opnemen met de directeur van de 
school van uw kind. 
 
Het is goed om te merken dat ouders en verzorgers begrip tonen en hun best doen om de 
richtlijnen op te volgen, ook al zijn sommige maatregelen echt niet makkelijk. Dank daarvoor! 
We hopen ook nu weer op uw medewerking en begrip te kunnen rekenen. 
 
We wensen u en uw kind(eren) alle goeds en gezondheid toe en de kracht om vol te houden 
zolang deze situatie dit van ons vraagt. 
 
 
Hartelijke groet,  
 
 
 
 
Ariënne Esser  
Uitvoerend bestuurder SPCO De Oorsprong  
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