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Geloof in onderwijs 

Aan de ouders/verzorgers 

 

 

Bergambacht, 23 april 2020  

 

 

Betreft: heropening scholen  

 

 

Aan de ouders/verzorgers, 

 

Op dinsdagavond 21 april, maakte minister-president Rutte bekend dat de basisscholen 

gefaseerd weer open kunnen. Kinderen komen voor ongeveer de helft van de tijd weer naar 

school. Wij zijn blij met deze stap. Het geeft aan dat de Coronacrisis, naar het zich laat 

aanzien, over het hoogtepunt heen is en dat wij langzaam maar zeker kunnen terug keren 

naar de bestaande werkwijze.  

 

Er is gekozen voor een gefaseerde opening. Dat betekent dat de lessen vanaf 11 mei slechts 

gedeeltelijk hervat worden. Als bestuur en directeuren dachten wij na over de manier waarop 

dat kan worden vorm gegeven. Hieronder schetsen wij u in grote lijnen de uitgangspunten 

binnen de PCPO Krimpenerwaard. Daarnaast ontvangt u vanuit de scholen ook bericht. Hierin 

staan specifieke afspraken op schoolniveau beschreven. 

 

Wanneer naar school 

Alle groepen worden in twee delen opgesplitst. Deze komen afzonderlijk van elkaar naar 

school. Vanuit de media heeft u ongetwijfeld gehoord dat er een voorkeur is voor hele 

schooldagen. Het staat scholen echter vrij daarin (gemotiveerd) eigen keuzes te maken. Ook 

het werken met dagdelen kan duidelijke voordelen bieden. U leest in de nieuwsbrief van de 

school hoe dat voor uw kind georganiseerd wordt. De medezeggenschapsraad is in de 

afweging betrokken voor advies. 

 

Thuisonderwijs 

Het thuisonderwijs zoals dat de afgelopen 6 weken gestalte kreeg, houdt op te bestaan. De 

leerkracht heeft geen tijd meer om dit te begeleiden via mail, Parro of Teams. De leerkracht 

geeft immers op alle dagen/dagdelen les aan een helft van de groep. Voor de momenten dat 

kinderen thuis zijn kan werk meegegeven worden dat zelfstandig gemaakt wordt. Dit heeft 

meer het karakter van huiswerk.  

 

In het geval van ziekte van de leerkracht kan het onderwijs op afstand weer wel in beeld 

komen. Zie verderop onder ‘ziekte van leerkrachten’. 

 

Schooltijden  

Afhankelijk van de keuze zoals hierboven beschreven, zullen waar nodig de schooltijden 

worden aangepast. Ik verwijs u naar de nieuwsbrief van de school voor de exacte schooltijden. 

 

Scholen doen hun best om kinderen uit gezinnen op gelijke dagen / dagdelen op school te 

laten komen. Wij kunnen echter nu al aangeven dat dat niet in alle gevallen mogelijk zal zijn. 

Wij vragen daarvoor uw begrip. 
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Geloof in onderwijs 

Halen en brengen van kinderen 

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het halen en brengen van de kinderen. Vanuit de 

richtlijnen blijft het belangrijk dat zeker volwassenen de afstand van 1 ½ meter in acht nemen.  

Om al teveel drukte, verkeer en contact bij hekken en pleinen te voorkomen worden afspraken 

gemaakt over de te gebruiken ingang, wisselende tijden van halen en brengen, niet betreden 

van het plein en de school door ouders enz. Afhankelijk van de situatie van de school leest u 

hier meer over in de nieuwsbrief van de eigen school. 

 

Ziekte van leerkrachten en leerlingen 

De richtlijnen over zelf-isolatie blijven van kracht. Bij klachten van verkoudheid en 

benauwdheid kom je niet naar school. Dat geldt voor leerlingen en leerkrachten. Het kan dus 

voorkomen dat het voor een leerkracht, ondanks de gedeeltelijke openstelling, niet mogelijk is 

om naar school te komen. In die gevallen zijn wij (wanneer geen vervanging beschikbaar is) 

genoodzaakt terug te vallen op de inmiddels bekende vormen van thuisonderwijs.   

 

Hygiëne 

Ook de richtlijnen rond hygiëne blijven van kracht. Er is extra aandacht voor handen wassen, 

wie niest of hoest doet dat in de elleboog enz. Op school zorgen wij tussentijds voor een extra 

schoonmaakronde door het schoonmaakbedrijf. 

 

Opvang kinderen vitale beroepen 

De mogelijkheid van opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen blijft van kracht. U 

zult begrijpen dat deze opgave voor de scholen, nu de leerkrachten weer voor de klas staan, 

ingewikkeld wordt. Hoe hieraan vorm te geven? De gemeente coördineert dit. Meer dan tot nu 

toe hebben kinderopvangorganisaties hierin een rol. Ook nu vragen wij u dringend om in de 

eigen kring van familie en bekenden een oplossing te zoeken.  

 

Tot slot 

Er is in de afgelopen weken veel van ons allen gevraagd, zowel van ouders als 

onderwijspersoneel. Ik spreek mijn grote dank en waardering uit voor de gedisciplineerde 

manier waarop iedereen is omgegaan met de maatregelen en richtlijnen vanuit de overheid. 

Het was mooi om te zien en te horen hoe iedereen, thuis en op school, zo veel mogelijk het 

beste beentje voorzette om present te zijn voor de kinderen.  

 

De gedeeltelijke heropening geeft wat lucht en ruimte, maar brengt toch nog altijd 

beperkingen met zich mee. Niet altijd zullen de keuzes die de school maakt volledig passen 

binnen uw wensen en gedachten. Ik vraag u vriendelijk, maar dringend om u ook in deze fase 

van de ‘opbouw naar normaal’ positief en coöperatief op te blijven stellen en de richtlijnen 

vanuit de school te volgen. Zo komen wij hopelijk snel weer naar een volledige openstelling 

van de scholen. 

 

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

G.T. (Gert) Tissink,  

 

directeur-bestuurder  

 


