
 

 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen op onze scholen:  
 
De Tweeklank, Hazerswoude-Rijndijk PCB Johannes Post, Hazerswoude-Dorp 
De Rank, Koudekerk a/d Rijn  ter Does, Hoogmade 
SWS De Wereldweide, Woubrugge  De Kinderarcke, Rijnsaterwoude 
SWS De Veenvogel, Nieuwveen   Aeresteijn, Langeraar 
Daltonschool de Diamant, Zevenhoven  Antonius, Noorden 
De Rietkraag, Nieuwkoop   Maranathaschool, Nieuwkoop  
Basisschool De Vaart, Ter Aar   De Lei, Leimuiden  
 
 
Alphen aan den Rijn, 4 november 2021 
 
Betreft: Coronamaatregelen en lerarentekort 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Stijging aantal coronabesmettingen op de scholen 
De afgelopen weken zien wij op een deel van onze scholen een stijging van het aantal leerlingen en 
collega’s die met corona te maken hebben. Dit leidt tot onderbrekingen in het onderwijs: leerlingen 
die thuis blijven, wisselende samenstelling in de groepen, vervangers voor de groep. Het leidt ook tot 
veel overleg tussen ouders en de school over iedere individuele situatie. Gelukkig zijn er ook nog 
scholen waar dit weinig speelt. In deze brief informeren wij u, mede naar aanleiding van de landelijke 
persconferentie van dinsdag 2 november, hoe wij hier de komende periode mee omgaan.  
 
Maatregelen op de scholen  
Voor alle scholen van WIJ de Venen gelden de volgende maatregelen: 
 De rijksoverheid adviseert de 1,5 meter afstand weer in te voeren; op onze scholen wordt dit 

weer een regel voor volwassenen 
 Ouders komen zo min mogelijk in de school: groet de leerlingen buiten en laat hen 

zelfstandig de school in gaan 
 Dit najaar en deze winter worden er binnen de school geen grote bijeenkomsten voor ouders 

georganiseerd; scholen kunnen met ouders in kleinere groepen overleggen als de 1,5 meter 
regel nageleefd kan worden of scholen schakelen weer over op online overleg met ouders  

 Sinterklaas-, Kerst- en Oud-nieuwjaarbijeenkomsten kunnen dus helaas niet samen met 
ouders binnen de school gevierd worden; scholen kijken wat er buiten mogelijk is 
 

De situatie verschilt per school: een directeur kan op de eigen school aanvullende maatregelen 
afspreken, zeker ook in een periode dat er veel corona-besmettingen zijn. In het uiterste geval, met 
veel besmettingen, kan een school tijdelijk gesloten worden en wordt overgeschakeld op 
thuisonderwijs; hierover overlegt de directeur met het bestuur en hiervoor is een bestuursbesluit 
nodig waarover de Onderwijsinspectie wordt geïnformeerd.  
 
 
 



 

 

Vervanging en thuisonderwijs 
In september hebben wij de ouders van al onze leerlingen een brief gestuurd over het lerarentekort. 
We hebben hier veel last van: doordat er meer leerkrachten thuis zijn i.v.m. besmettingen loopt het 
tekort nog harder op. Er zijn simpelweg regelmatig geen mensen beschikbaar. In dat geval kan de 
directeur besluiten over te schakelen op online thuisonderwijs. Scholen bereiden zich hierop voor; bij 
veel meldingen van afwezigheid van leerkrachten ’s avonds laat of in de vroege ochtend zal het niet 
altijd lukken dezelfde dag nog over te schakelen op online thuisonderwijs.  
 
Vaccineren en testen  
De overgrote meerderheid van onze medewerkers is gevaccineerd. Als medewerkers niet 
gevaccineerd zijn, dan gelden er aanvullende quarantainemaatregelen als zij in contact geweest zijn 
met een besmette persoon. In die gevallen kan het dus zo zijn dat de betreffende groep van deze 
leerkracht helaas langer online thuisonderwijs zal krijgen.  
Wij vragen al onze medewerkers zich regelmatig preventief te testen, via de scholen zijn testen 
beschikbaar. Bij klachten wordt van iedereen verwacht dat hij/zij zich laat testen bij de GGD. 
Wij kunnen net als vaccineren, ook testen niet verplichten als werkgever. Als bestuurder doe ik wel 
een dringend beroep op al onze medewerkers dit wel te doen omdat het van belang is voor de 
continuïteit van ons onderwijs.  
 
Opvang door ouders op school 
Op verschillende scholen is door ouders voorgesteld om op school opvang door ouders te laten 
regelen als er geen vervanging beschikbaar is. Goed te horen dat ouders op deze manier meedenken 
en willen helpen. Er zitten echter wel veel haken en ogen aan. Denkt u dan aan zaken zoals: VOG-
plicht voor ouders, privacyaspecten, aansprakelijkheid bij incidenten, bepalen van geschiktheid van 
ouders (een groep van 25 leerlingen vraagt veel, daar zijn onze collega’s voor opgeleid en daarvoor 
zijn de meeste ouders niet opgeleid) en de vraag hoe de school in deze situatie eindverantwoordelijk 
kan zijn voor deze vorm van opvang. Vooralsnog geldt daarom dat opvang door ouders op school niet 
toegestaan is op onze scholen. Wij zoeken dit uit en werken hierin samen met andere 
schoolbesturen waar deze vraag ook is gesteld. Ook onderzoeken we samenwerking met organisaties 
zoals kinderopvang waar gediplomeerde medewerkers met kinderen werken; zij zouden opvang 
kunnen verzorgen. Helaas kampt ook de kinderopvang met grote personeelstekorten. Kortom: we 
zoeken dit uit. 
 
Tot slot: dank voor alle meedenken en flexibiliteit van u als ouders!  
 
 
Vriendelijke groet, 
 

 
Judith Rook 
College van Bestuur SPO WIJ de Venen 


