Aan de ouders/verzorgers van leerlingen
basisscholen SKOWF.

Betreft: het kabinetsbesluit basisscholen open op 8 februari 2021.
Wognum, 4 februari 2021.
Geachte ouders/verzorgers,
Het kabinet heeft het besluit genomen dat de basisscholen en kinderopvang maandag 8 februari
weer open mogen. Wij zijn blij dat we de kinderen weer op school mogen ontvangen, maar er zijn
ook zorgen over de gezondheidsrisico’s. Landelijk zijn wij op zoek naar een werkwijze die veilig,
verantwoord en uitvoerbaar is. In onze regio West-Friesland hebben wij met alle schoolbesturen
afgesproken dat wij zo snel als mogelijk gaan en zo langzaam als nodig.
In december waren we niet blij met het plotseling sluiten van de scholen. Het afstandsonderwijs is
door de teams goed voorbereid en uitgevoerd, u als ouder heeft hieraan ook uw steentje
bijgedragen, dank daarvoor.
In het weekend van 30, 31 januari werden we wederom door de politiek verrast met het besluit om
op 8 februari de basisscholen te openen, ondanks de lockdown die tot en met begin maart van
kracht blijft.
Het besluit om de basisscholen op 8 februari te openen is met name vanuit maatschappelijk oogpunt
gemaakt, en veroorzaakt daardoor de nodige dilemma’s op de scholen, maar wellicht ook voor u als
ouder. ‘Gewoon’ open van de scholen is dan ook zeker niet het geval.
Hieronder een aantal belangrijke zaken die van belang zijn bij het openen van de scholen.
-Veiligheid; de veiligheid, gezondheid van uw kind en ons personeel is van grote waarde. Ondanks
dat de besmettings cijfers dalen, blijft de ongerustheid t.a.v. bijvoorbeeld de Britse variant van het
coronavirus. Wij zullen elkaar bij het openstellen van de scholen moeten helpen om de veiligheid en
gezondheid te behouden. Met klem wil ik u vragen om uw verantwoordelijkheid te nemen indien uw
kind ziekteverschijnselen krijgt (zie ook de richtlijnen van het RIVM). Uw kind blijft in dit geval thuis
en u meldt bij de directeur van de school wat er aan de hand is. Indien u dit niet doet, en er is
uiteindelijk sprake van een positieve besmetting van 1 kind, moet de hele groep voor 5 dagen in
quarantaine. Na 5 dagen kunnen zij getest worden. Bij een negatieve test mag een kind de volgende
dag weer naar school. Als niet wordt getest duurt de quarantaine 10 dagen. In het ergste geval bij
meerdere besmettingen op verschillende plekken moet de school weer gesloten worden.
-Halen/brengen; daar waar kan gaan de kinderen zelfstandig naar school en huis, of anders brengt,
haalt 1 ouder/verzorger het kind, de kinderen. Het is belangrijk dat u bij het brengen en halen zo
min mogelijk contactmomenten hebt, denk om de 1 ½ m. Houdt u er rekening mee dat er gespreide
begin en eindtijden gehanteerd worden, de school informeert u hier verder over.

-Testen; Het testen van uw kind is aan u, wij kunnen dat niet opdragen, dit is uw
verantwoordelijkheid. Het gerucht over het vaccineren of testen van kinderen via school of op
school is onjuist, dit zal niet gebeuren.
-Maatwerk; de scholen van SKOWF liggen verspreid door heel West-Friesland, de kansen en
mogelijkheden om open te gaan zijn per gemeente, per school verschillend. Op dit moment kennen
wij uitersten van niet open kunnen gaan doordat in het dorp en op school een behoorlijk aantal
mensen besmet is met het coronavirus waardoor het niet veilig en verantwoord is om de school te
openen, tot het volledig opengaan van de school omdat het veilig, verantwoord en uitvoerbaar is.
De directie bespreekt de keuzes die het maakt met het bestuur en de MR. In een brief van de
directie van de school wordt aangegeven of de school open gaat en op welke manier.
-Onderwijs; mocht het zo zijn dat een of meerdere groepen niet naar school kunnen, zal wederom
onderwijs op afstand verzorgd worden. Om deze overstap goed te kunnen maken, zijn maximaal
twee dagen van voorbereiding nodig. Indien een aantal leerkrachten ziek zijn, en er geen
invalkrachten beschikbaar zijn, zal geen onderwijs gegeven worden.
Voor verdere informatie over wettelijke verplichtingen, noodzakelijke maatregelen en dringend
advies verwijs ik u naar het document van de rijksoverheid.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/27/servicedo
cument-voor-schoolbesturen-funderend-onderwijs-coronavirus-covid-19/Aanvullend+servicedocum
ent+maatregelen+bo+en+sbo.pdf
Doe goed voor jezelf, de ander en de omgeving dan komen wij samen goed door deze periode.
Vriendelijke groet,
Leo Wijker

