Oosterhout, 16-10-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Corona blijft ons leven beheersen. Vanwege de forse toename van het aantal besmettingen heeft het kabinet
de teugels aangetrokken. Vooralsnog zijn er geen extra maatregelen voor het basisonderwijs en het speciaal
basisonderwijs afgekondigd. Voor het voortgezet onderwijs (bij ons het praktijkonderwijs) gold al een dringend
advies mondkapjes te dragen in de gangen en aula.
Enkele van onze scholen zijn de afgelopen weken getroffen door het corona-virus. Dit betrof besmette
medewerkers en besmette leerlingen. U bent hierover geïnformeerd wanneer het de school van uw kind(eren)
betrof. Binnen Delta doen we er alles aan om te voorkomen dat kinderen weer thuis moeten blijven. We
hebben een interne vervangingspool, een externe vervangingspool en wisselen tussen scholen incidenteel
collega’s uit wanneer dat nodig is. Soms kiezen we ervoor om groepen tijdelijk te spreiden.
De toename van het aantal besmettingen kan er toe leiden dat ook wij met handen gebonden zijn en er niet
aan ontkomen kinderen thuis te moeten laten. Dit zou kunnen gebeuren, wanneer onze vervangingscapaciteit
tekort schiet. Ook de GGD kan ons opleggen (een gedeelte) van een school te sluiten. Wij hopen op uw begrip
wanneer dit zich de komende tijd zou voordoen.
Om de samenwerking rondom de corona-problematiek waar scholen mee te maken hebben te bevorderen
hebben wij een crisisteam ingericht. De leden daarvan ondersteunen de scholen met actuele informatie, in de
communicatie met de GGD en de gemeente en in het bewaken van eenduidigheid bij lastige beslissingen die
directeuren soms moeten nemen. Informatie over eventuele maatregelen op de school van uw kind(eren)
ontvangt u van de school zelf.
De scholen van Delta-onderwijs volgen strikt de richtlijnen en adviezen van de overheid, het RIVM en de GGD.
Daarnaast zijn, in het belang van eenieders gezondheid, voor al onze scholen en voorscholen (voor zover al niet
van toepassing) na de herfstvakantie de volgende maatregelen van kracht:
•
•
•
•
•
•

de toegang van ouder(s)/verzorger(s) tot de gebouwen en schoolpleinen wordt geminimaliseerd en
kan alleen op afspraak;
alle klassenuitjes worden voorlopig uitgesteld;
oudergesprekken zijn in beginsel voorlopig telefonisch of digitaal;
het is voor medewerkers binnen scholen niet toegestaan om met meer dan vier volwassenen bij elkaar
in één ruimte te zijn (uiteraard de 1,5 meter in acht nemende);
bezoeken van externen aan de scholen worden geminimaliseerd en zijn alleen mogelijk op afspraak;
vergaderingen worden zoveel mogelijk digitaal vormgegeven.

Wij rekenen erop dat u onze medewerkers blijft steunen in deze lastige tijden en hopen dat u erop vertrouwt
dat wij alles op alles zetten om het onderwijs aan uw kind(eren) zo goed mogelijk vorm te blijven geven.

Meer informatie over de beslisboom voor toelating van kinderen tot het onderwijs en/of kinderopvang vindt u
hier: https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-verkouden-kind/versie-0-jaar-groep-8
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw kind(eren).
Met vriendelijke groet,
N. Brans en T. Lauwen
College van Bestuur

