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Aan: 
Ouders en/of verzorgers van leerlingen Stichting De Waarden  
 
 
Zevenbergen, 4 februari 2021  
Onze ref.: 2021-5/LH/VP 
Betreft: Coronavirus – opening scholen 
Bijlage: I, richtlijnen, adviezen en regels 
 
 
Geachte ouders en/of verzorgers,  
 
 
Zoals wij u eerder deze week hebben bericht openen aanstaande maandag (8 februari) al onze scholen weer 
hun deuren. Hierbij brengen wij u in deze brief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast 
verzoeken wij u de bijlage bij deze brief goed door te nemen. 

Verantwoord, veilig en uitvoerbaar 
Op een verantwoorde wijze, op een zo veilig mogelijke manier voor leerlingen en onze medewerkers en zo 
uitvoerbaar mogelijk, dat zijn de voorwaarden om al onze scholen weer fysiek te kunnen openen.  
 
De afgelopen dagen hebben onze schoolteams uitvoerig overleg gevoerd over de mogelijk, - en 
onmogelijkheden voor het openen van de scholen in afstemming met de Medezeggenschapsraad van de 
school. Al onze scholen openen vanaf aanstaande maandag de fysieke deuren weer. De scholen hebben de 
ruimte gekregen, ook vanuit het Ministerie van Onderwijs, om de heropening zo in te richten dat het past bij 
de eigen situatie en context van de school. Hoe dit eruit ziet voor de school van uw kind(eren) hoort u van de 
schooldirecteur van de betreffende school.  
 
Wettelijk verplichte maatregelen en dringende adviezen 
Het Ministerie van Onderwijs heeft aangegeven dat er wettelijk verplichte maatregelen zijn en daarnaast 
dringende adviezen die gelden voor de heropening van de scholen. Op al onze scholen volgen wij deze 
maatregelen strikt op. In de bijlage bij deze brief leest u de RIVM (hygiëne) maatregelen en dringende 
adviezen op onze scholen terug.  

Cohorting en wat is dat? 
Cohortering betekent dat leerlingen in de klas worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze 
subgroepen wordt beperkt. Hier valt bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, subgroepjes in de klas of 
koppels in de klas. Cohortering is een dringend advies en dit zullen onze scholen waar mogelijk strikt 
opvolgen.  
 
In en rondom het schoolgebouw 
De overheid vraagt van scholen om zoveel als mogelijk een bijdrage te leveren aan het kunnen toepassen van 
de afstandsregels tussen volwassenen. Ouders en/of verzorgers en eventuele andere personen mogen niet in 
de scholen komen, tenzij het zeer noodzakelijk is en in afstemming met de schooldirecteur en het kunnen 
invullen van een gezondheidsverklaring zoals door de school wordt overhandigd. Het betreden dient dan te 
gebeuren met een mondneusmasker. Daarnaast geldt voor het ophalen van uw kind(eren) uit school dat u 
een mondneusmasker dienst te dragen. De school zal u tevens op de hoogte stellen van eventuele 
looproutes. En denkt u alstublieft aan de 1,5 meter afstand! 
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Ventilatie 
De ventilatie (luchtverversing) en ventilatie in de lokalen en andere ruimtes zal meerdere keren per dag 
plaatsvinden, door ramen en deuren 10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten (als er geen 
personen in de ruimte aanwezig zijn). 
 
Wegstuurbeleid 
Voor al onze scholen gelden dezelfde regels betreffende het wegstuurbeleid voor leerlingen en medewerkers. 
Dit kan mogelijk tot situaties leiden dat klassen naar huis gestuurd worden en het thuisonderwijs, indien 
mogelijk, weer opgestart wordt. U leest hierover meer in de bijlage van deze brief.  
 
Thuisblijf regels, testbeleid en quarantaine 
De scholen passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.  
Wanneer kinderen wel naar school mogen en wanneer zij thuis moeten blijven leest u in de bijlage behorend 
bij deze brief. Ook leest u hier meer informatie over het testbeleid bij kinderen, in welke situaties dit dringend 
geadviseerd wordt en wanneer de quarantaine plicht geldt. Ook leest u hier meer over de vernieuwde 
richtlijn en verplichte regel van thuisquarantaine bij een positieve besmetting in een klas.  
 
Noodopvang 
Doordat onze scholen weer open gaan vindt er geen noodopvang meer plaats op onze scholen. Indien er 
(onverwachts) lesuitval ontstaat op school, waarbij kinderen naar huis worden gestuurd of niet naar school 
kunnen, zal de school wel noodopvang verzorgen voor leerlingen met ouders in een cruciaal/vitaal beroep, 
onder de reguliere schooltijden. Een lijst van cruciale beroepen staat hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/ouders-scholieren-en-studenten-
kinderopvang-enonderwijs/cruciale-beroepen. 
 
Verzuim en leerplicht 
Indien er sprake is van ongeoorloofd verzuim zullen onze scholen dit op de reguliere wijze moeten melden. 
Verzuimmeldingen worden gebaseerd op het al dan niet deelnemen aan het verplichte onderwijsprogramma. 
Heeft u hierover vragen neem dan contact op met uw schooldirecteur.  
 
Tot slot 
Onze medewerkers hebben er ontzettend veel zin in om uw kind(eren) weer te mogen zien en verwelkomen 
hen aanstaande maandag heel graag! Samen zorgen we ervoor dat dit op een veilige, verantwoorde en 
uitvoerbare manier gebeurd. Onze medewerkers wordt veel gevraagd, maar het moet niet onmogelijk 
worden. Wij vragen dan ook uw begrip als de normale schooldagen er nu wellicht wat minder normaal en 
(onverwachts) anders uit zien, bijvoorbeeld als een klas naar huis wordt gestuurd i.v.m. bezetting of een 
positieve besmetting. We doen er alles aan om dit te voorkomen en waar mogelijk snel thuisonderwijs op te 
starten. Het is gebleken in het afgelopen (bijna) jaar dat we dit samen kunnen. Nogmaals onze dank en houd 
vol! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf  
bestuurder   
 
Cc: MR’en van alle scholen   
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