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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – heropening scholen
12 juni 2020

Beste ouders/verzorgers,
Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus Covid-19.
Op 8 juni gingen de scholen weer geheel open. Binnen Stichting De Oorsprong is dit goed
verlopen, waarvoor dank aan teams, leerlingen en ouders.
Volgende week vergadert het regieteam corona naar verwachting voor de laatste keer. Wij hopen
dan de periode tot aan de zomervakantie op reguliere wijze in te kunnen vullen. Uiteraard nog
steeds met inachtname van de geldende regels.
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.
Noodopvang
De noodopvang (voor kinderen met ouders in cruciale beroepen of in een kwetsbare situatie)
wordt niet langer door de scholen verzorgd. Ouders in Wijk bij Duurstede nemen voor noodopvang
na schooltijd contact op met de reguliere kinderopvang, in Driebergen en Doorn met de SKDD
(www.skdd.nl).
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.
Wat betreft kinderen met hooikoortsklachten wordt er een afweging gemaakt in overleg met
ouders. Ouders en school kunnen bij twijfel overleggen met de GGD. Dit geldt ook voor kinderen
met bijvoorbeeld astma, die altijd al veel hoesten.
Voor alle kinderen met chronische luchtwegklachten geldt natuurlijk dat ook zij thuis moeten
blijven als hun klachten veranderen of verergeren, en zeker als ze koorts krijgen. Deze richtlijnen
gelden uiteraard ook voor medewerkers.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
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.
Met vragen over de organisatie op school, kunt u contact opnemen met de directeur van de school
van uw kind.
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Wij communiceren in de komende tijd op reguliere wijze met u. Dat wil zeggen dat wij u bij
onverhoopte nieuwe ontwikkelingen per brief zullen informeren, maar dat u bij geen verdere
wijzigingen van beleid ten aanzien van de maatregelen rondom corona geen bovenschoolse
brieven meer ontvangt, anders dan wij gewoon zijn te doen.
Ik wens u nog fijne weken toe in de aanloop naar de zomervakantie en wil u bedanken voor uw
begrip, flexibiliteit en betrokkenheid in de afgelopen periode.
Dit zegt veel over de manier waarop binnen De Oorsprong goed onderwijs voor kinderen door
medewerkers en ouders wordt vormgegeven.

Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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