HOOFDSTRAAT 69A
2861 AL BERGAMBACHT
T (0182) 35 08 70

Bergambacht, 04 februari 2021
Betreft: heropening scholen

E INFO@PCPOKRIMPENERWAARD.NL
I WWW.PCPOKRIMPENERWAARD.NL
NL69 RABO 0130 0367 22
KVK NR. 24379256 ROTTERDAM

Aan de ouders/verzorgers,
Op zondagavond 31 januari jl. maakte minister Slob bekend dat de basisscholen op maandag
8 februari a.s. weer open gaan. Daarmee komt er een einde aan de periode van
afstandsonderwijs en komen de kinderen weer gewoon naar school. Ik bedank de leerkrachten
voor hun inspanningen van de afgelopen weken om het onderwijs op afstand te organiseren.
Ik bedank ook u als ouders voor uw begrip en ondersteuning.
Vervangingsproblematiek
De scholen gaan weer open. Toch betekent dat niet dat wij daarmee terugkeren naar normaal,
integendeel. Quarantaine- en testvoorschriften voor leerkrachten komen nu weer prominent in
beeld. Dat betekent dat de scholen te maken kunnen krijgen met afwezigheid en vervanging
en de (on-)mogelijkheden daarvan. Af en toe een klas thuis is een reële optie. De komende
maanden zullen veel van onze inzet en creativiteit en van uw begrip en geduld blijven vragen.
Ziekteverschijnselen
Niet alleen leerkrachten, ook de leerlingen zijn vanaf 8 februari a.s. nadrukkelijk in beeld als
het gaat om besmettingen. Hoewel nog steeds geldt dat zij een bescheiden rol spelen in het
doorgeven van het virus, gelden er vanaf volgende week ook voor hen strenge regels. Bij
verkoudheidsklachten (het ‘snottebellenbeleid’) blijft uw kind thuis. De overheid roept in dat
geval op om te laten testen, dat geeft snel duidelijkheid.
Quarantaine
Bij een besmetting gaat de hele klas in quarantaine. Na 5 dagen laat iedereen zich testen
waarna de toegang tot de school wellicht weer mogelijk is. Wie niet laat testen blijft 10 dagen
thuis in quarantaine. Mocht deze situatie zich voordoen dan treden wij zo snel mogelijk in
contact met de GGD die ons verder adviseert hoe te handelen. Voor de quarantaineperiode
geldt dat de school voor de eerste 5 dagen zo snel mogelijk zoekt naar een passend
onderwijsaanbod thuis, voor de tweede 5 dagen zal dat anders zijn. Dan verwachten wij de
meeste leerlingen immers weer op school.
Aanvullende maatregelen
De onderwijsorganisaties stelden protocollen op met aanvullende maatregelen. Vele daarvan
herkennen wij uit de vorige periode. Zij komen opnieuw in beeld:
- geen ouders in school;
- gespreide begin- en eindtijden en pauzes;
- aandacht voor hygiënemaatregelen.
Nieuw is het advies om eventuele bezoekers, medewerkers en leerlingen van groep 7 en 8
(buiten het lokaal) mondkapjes te laten dragen. Afhankelijk van de situatie wordt hierin per
school een afweging gemaakt. Het staat u en uw kind vrij om in ieder geval zelf een
mondkapje te dragen.
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De protocollen worden door de tijd heen aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Wanneer deze
zich aandienen dan informeren wij u aanvullend.
Schoolafspraken
Scholen verschillen qua grootte, ruimte, indeling enz. Op schoolniveau kunnen daarom soms
specifieke afspraken gelden. Daarom ontvangt u naast deze brief ook een brief van de school
van uw kind. Neemt u goede nota van datgene wat van u gevraagd en verwacht wordt.
Laten wij ons zo met elkaar verantwoordelijk tonen in het belang van onze kinderen en de
bestrijding van deze pandemie.
Met een hartelijke groet,
G.T. (Gert) Tissink,
directeur-bestuurder
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