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Aan:       De ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen van De Oorsprong 
Van:       Uitvoerend bestuurder 
Betreft:   Coronavirus – persconferentie 2 februari 2021 
Datum:    3 februari 2021 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren heeft minister-president Mark Rutte bekend gemaakt dat de basisscholen weer volledig 
opengaan op 8 februari a.s. Wij zijn blij dat wij de kinderen weer mogen verwelkomen!  
 
Het kabinet en ook het bestuur van De Oorsprong realiseert zich dat dit besluit niet alleen 
opluchting geeft, maar dat er ook zorgen kunnen zijn onder ouders en onderwijspersoneel. Over 
hun eigen gezondheid en/of die van hun naasten. Het kabinet blijft de situatie uiteraard goed in 
de gaten houden en het bestuur van De Oorsprong volgt die ontwikkelingen op de voet en blijft 
zorgvuldig handelen.  
 
Onderstaande informatie is opgesteld onder voorbehoud van nieuwe regelgeving en/of 
ontwikkelingen. Wij vinden het echter heel belangrijk om u op dit moment van de meest recente 
informatie te voorzien, zodat u in grote lijnen weet waar u aan toe bent. Aanstaande vrijdag krijgt 
u nog een brief vanuit de school van uw kind met eventuele nuanceringen/wijzigingen. 
 
Minister Slob heeft aangegeven dat hij er begrip voor heeft als scholen morgen en vrijdag geen 
onderwijs op afstand geven om voorbereidingen te treffen voor de heropening.  
De scholen van De Oorsprong hebben ervoor gekozen de komende dagen nog wel onderwijs op 
afstand te verzorgen.  
 
Er wordt veel gesproken over de achterstand die kinderen zouden hebben opgelopen.  
De Oorsprong gaat niet uit van achterstanden. De komende tijd pakken wij het gewone onderwijs 
weer op en geven onze leerlingen de ondersteuning die zij nodig hebben. Wij kiezen er daarom 
ook voor de kinderen niet meteen bij de heropening te toetsen, maar dit op een later moment te 
doen.  
 
Uitgangspunten  
Wij hanteren binnen De Oorsprong de volgende uitgangspunten:  

 Groepen gaan volledig naar school op reguliere wijze. Wij beperken hierbij de contacten 
tussen groepen onderling. Er vindt geen onderwijs op afstand meer plaats.  

 Scholen hebben vanuit de overheid het advies gekregen om de kinderen uit groep 7 en 8 
een mondkapje te laten dragen in de gangen en gemeenschapsruimtes. 

 Het personeel in de school houdt 1,5 meter afstand van elkaar en wordt geadviseerd 
mondkapjes te dragen in de gangen en gemeenschapsruimtes. 

 Er komen geen ouder(s)/verzorger(s) in de school.  
 Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen uit groep 1 tot en met 6 blijven bij het brengen en 

halen buiten de school, houden afstand en dragen een mondkapje. Wij gaan ervan uit 
dat de kinderen uit groep 7 en 8 zelfstandig naar school komen.  

 Gesprekken tussen ouder(s)/verzorger(s) en school vinden digitaal plaats. In uitzonderlijke 
gevallen kan na toestemming van de directeur een noodzakelijk gesprek op school 
plaatsvinden, na een gezondheidscheck bij alle betrokkenen. Hierbij geldt de basisregel: 
niet meer dan 6 volwassenen in één ruimte, triage is toegepast en de 1,5 meter afstand 
wordt te allen tijde toegepast. In de gangen en gemeenschapsruimtes worden door alle 
volwassenen een mondkapje gedragen. 

 Externen mogen in de school na een gezondheidscheck en met gebruik van mondkapje 

in de gangen en de gemeenschapsruimtes. In gesprek met een leerling mag op 1,5 

meter of bij gebruik van een scherm het mondkapje af. 
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 Er vinden geen fysieke vieringen of groepsbijeenkomsten plaats. 
 Bewegingsonderwijs vindt alleen buiten plaats in afwachting van de openstelling van de 

sporthallen. 
 Wij hanteren de Beslisboom bij kinderen die klachten hebben passend bij het coronavirus. 
 Als een groep in quarantaine moet, wordt voor deze groep zo mogelijk overgegaan op 

onderwijs op afstand.  

 
Welke extra maatregelen nemen wij in de scholen?  
Om het risico van verspreiding van het virus verder in te perken, nemen wij extra maatregelen in 
de school. Zo is er extra aandacht voor hygiëne en wordt er meer dan gemiddeld schoongemaakt. 
Ook wordt er in de bovenbouw extra gelet op het houden van afstand en wordt er waar nodig 
gebruik gemaakt van schermen op het bureau van de leerkracht. Scholen hebben het advies 
gekregen om de kinderen uit groep 7 en 8 een mondkapje te laten dragen in de gangen en 
gemeenschapsruimtes 
 
Wat als uw kind klachten heeft die passen bij het coronavirus?  
Voor kinderen die verkoudsheidsklachten hebben, gebruiken we de Beslisboom zoals we die 
eerder ook gebruikten. U vindt deze Beslisboom op onze website www.de-oorsprong.nl/nieuws. 
 
Als een kind positief is getest, gaat de hele klas, inclusief de leerkracht, in quarantaine. De groep 
krijgt in quarantainetijd zo mogelijk onderwijs op afstand. Als ouders besluiten hun kind niet te 
laten testen, dan moet hun kind vijf dagen extra in quarantaine. Of broertjes en zusjes ook in 
quarantaine moeten, hangt af van verdere regelgeving. Zodra hier meer over bekend is, hoort u 
dit van de school. Op de vijfde dag kan men dan worden getest. Raadpleeg hiervoor de site van 
de RIVM. 
 
Mocht u zich zorgen maken over de gezondheid van uw kind, bespreekt u dit dan met de directeur 
van de school van uw kind.  
 
De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten, wat betekent dit voor u? 
De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten. Uw kind kan in deze periode dus niet naar de 
buitenschoolse opvang (BSO). Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen 
kan aanspraak worden gemaakt op noodopvang na schooltijd. Hiervoor kunt u terecht bij de 
aanbieders van BSO in uw woonplaats. Een lijst met de door de overheid benoemde cruciale 
beroepen, vindt u op de website van de Rijksoverheid:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/cruciale-beroepen.  
 
Hoe gaan we om met contactmomenten met ouders?  
Hoe jammer we het ook vinden, voorlopig zijn ouders nog niet welkom in de school. De 
oudergesprekken vinden digitaal plaats.  
 
Mijn kind zit in groep 8, hoe gaat het met de advisering richting het voortgezet onderwijs? 
Ons uitgangspunt was en is om kansrijk te adviseren richting het voortgezet onderwijs. Dit 
betekent dat als er twijfel is over de richting van het vervolgonderwijs, we eerder een advies naar 
boven dan naar beneden geven. Aan de scholen voor voortgezet onderwijs is gevraagd ook 
kansrijk te plaatsen en te begeleiden. De school van uw kind zal aangeven op welke manier deze 
advisering tot stand komt. Het is nog niet duidelijk hoe we omgaan met de Eindtoets.  
 
Welke aandacht is er voor ventilatie in de scholen?  
Het RIVM heeft een ventilatierichtlijn. 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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Hoe gaan we om met het personeelstekort in het onderwijs?  
De landelijke richtlijnen die voor iedereen gelden, zorgen ervoor dat het een uitdaging kan zijn om 
de groepen te bemensen. Bijvoorbeeld vanwege de afwezigheid van medewerkers die getest 
moeten worden of ziek zijn.  
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 
medewerkers zijn bereid extra te werken en zich flexibel op te stellen om zo de vervanging op te 
lossen. Of om voor activiteiten, die anders zo vanzelfsprekend zijn, coronaproof 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 zij thuisblijven. 
U wordt hierover altijd vooraf door de school geïnformeerd.  
 
Inzet sneltesten personeel 
Minister Slob wil op zeer korte termijn starten met sneltesten voor leerkrachten uit het primair 
onderwijs. Om zo besmettingen snel op te sporen en klassen minder vaak naar huis te hoeven 
sturen. Op dit moment is het echter nog niet zover. Leraren en ander onderwijspersoneel hebben 
en houden prioriteit bij de gewone teststraat van de GGD.   
 
Heropening van de basisscholen: een belangrijke stap!  
De situatie op school zal dus nog niet helemaal hetzelfde zijn als vóór corona. Ook omdat de 
situatie in Nederland nog steeds zorgelijk is. Maar op 8 februari wordt een belangrijke stap gezet 
voor 1,5 miljoen kinderen: zij kunnen weer naar school, zien hun vriendjes in de klas en krijgen 
weer fysiek les van hun juf of meester.  
 
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen? 
Wij geven via de website van de stichting regelmatig een update: www.de-oorsprong.nl/nieuws. 
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Als er nieuws is brengen wij u 
vanzelfsprekend op de hoogte.  
 
Via de school van uw kind krijgt u te horen als er school specifieke zaken zijn met betrekking tot 
de heropening van de school. 
Voor overige vragen en/of eventuele zorgen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of de 
directeur van de school. 
 
Tenslotte wil ik u bedanken voor uw inzet en betrokkenheid de afgelopen periode. Het heeft 
flexibiliteit, afstemming en creativiteit gevraagd in deze bijzondere tijd, maar wij zijn trots op de 
manier waarop u het samen met ons heeft gedaan. Ook hebben de positieve berichten die wij van 
velen van u hebben gekregen ons geholpen in het geven van onderwijs op afstand.  
 
We hopen dat de komende tijd zal blijken dat we langzaamaan weer teruggaan naar een meer 
normale situatie waarin het coronavirus een steeds minder grote rol zal spelen in ons leven en in 
onze samenleving.  
 
Ik wens u voor de komende tijd gezondheid en sterkte toe.  
 
 
Hartelijke groet,  
 
 
 
Ariënne Esser 
Uitvoerend Bestuurder 
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