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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – heropening scholen en noodopvang
8 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de
heropening van de scholen.
De scholen gaan open
In de afgelopen tijd is door medewerkers, directeuren en het bestuur opnieuw veel werk verzet
om de organisatie rondom de heropening van de scholen vorm te geven.
Wij vinden het fijn om de kinderen weer te kunnen en mogen verwelkomen op school.
Zoals u begrijpt, is dit voor de scholen een nieuwe en onbekende situatie. Vanuit de overheid zijn
richtlijnen gegeven, maar het is aan de scholen om hier uitvoering aan te geven. Vanuit de wens
het voor alle betrokken partijen zo goed mogelijk te regelen, is en wordt er naar verschillende
zaken gekeken. Daarnaast is en blijft dit uiteraard nog steeds een uitzonderlijke en tijdelijke
situatie.
Wij zijn blij te merken dat veel ouders hiervoor begrip hebben en voelen ons hierdoor gesteund.
Uitgangspunten
Wij hanteren in de organisatie van de heropening van de scholen 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.
Inmiddels bent u door de school op de hoogte gesteld hoe de schoolspecifieke organisatie
eruitziet.
Kinderopvang
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 op school.
U kunt hiervoor contact opnemen met de kinderopvangorganisatie waar u een contract mee heeft
afgesloten.
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Thuisblijven bij gezondheidsklachten
Wij passen de richtlijnen van de RIVM toe, dat betekent dat medewerkers en leerlingen thuisblijven
bij de volgende klachten:
 Verkoudheid;
 Niezen;
 Hoesten;
 Keelpijn;
 Moeilijk ademen;
 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.
Noodopvang
Er is, net als nu al het geval is, noodopvang beschikbaar voor kinderen van ouders die werkzaam
zijn in cruciale beroepsgroepen en voor kinderen in een kwetsbare situatie.
Na 11 mei wordt de noodopvang onder schooltijd geregeld door school. U bent hierover inmiddels
door de directeur van de school van uw kind geïnformeerd.
Noodopvang na schooltijd wordt na 11 mei als volgt geregeld:
 Driebergen/Doorn: noodopvang na schooltijd wordt geregeld via de SKDD. U kunt uw kind
hiervoor opgeven via www.skdd.nl.
 Wijk bij Duurstede: noodopvang na schooltijd wordt geregeld via de verschillende
organisaties voor kinderopvang. U kunt met hen contact opnemen.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
Wij blijven regelmatig via de website van de stichting een update geven: 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.
Met vragen over de organisatie op school, kunt u contact opnemen met de directeur van de school
van uw kind.
Tot nu toe is er elke vrijdag met u per brief gecommuniceerd over de ontwikkelingen. Het volgende
moment waarop u een brief kunt verwachten is op woensdag 20 mei a.s. Als er eerder nieuws is,
brengen wij u vanzelfsprekend op de hoogte.

Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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