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Beste ouders en verzorgers, 

 

Maandag 8 februari 2021 wordt voor ieder van ons, maar vooral voor uw kind(eren) weer een 

nieuwe mijlpaal. Dan mogen ze de klas weer in, eindelijk na meer dan zes weken lock-down. Er 

ontstaat voor hen weer ruimte om te kletsen met vrienden en vriendinnen, ze kunnen weer samen 

leren en lachen!  

 

Al bijna een jaar schakelen de scholen samen met u en uw kind(eren) van fysiek naar online 

onderwijs en weer terug. Onze scholen doen er in ieder geval alles aan om zowel off- als online 

zoveel mogelijk met u in verbinding te blijven. Als bestuur van Aves zijn we blij dat de 

schooldeuren weer open mogen. We hebben in ieder geval vertrouwen in het besluit van het 

kabinet en het RIVM. Net zoals altijd volgen we de door hen gegeven adviezen en protocollen.  

 

Met deze brief nemen we u mee in de belangrijkste veranderingen en ontwikkelingen die de 

heropening van de scholen met zich meebrengt. Eén en ander heeft u misschien al in de media 

gelezen. De directeur van de school van uw kind(eren) informeert u over de uitvoering van de 

maatregelen op uw eigen school.  
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Besmettingen op school/vaker klassen naar huis 

Eén van de strenge maatregelen die bij de heropening hoort, is het sneller overgaan op 

quarantaine voor een hele groep leerlingen bij een besmetting. Is één van de leerlingen in de 

groep besmet, dan gaat de hele groep (inclusief leerkracht) in quarantaine. Na vijf dagen kan er 

getest worden. Is de uitslag negatief (geen corona), dan kunnen de leerlingen weer naar school. 

Een andere optie is 10 dagen in quarantaine. Dan is een test niet nodig. Afstandsonderwijs komt 

in deze situatie dan weer voor uw kind(eren) in beeld.  

Ook is het mogelijk dat scholen in de komende periode een klas naar huis zullen moeten sturen 

om andere redenen dan quarantaine. Doordat een aantal van onze leraren tot de risicogroep 

behoren is de druk op de invalpool groter dan normaal. Dit kan ertoe leiden dat er op sommige 

momenten onvoldoende leraren beschikbaar zijn. We begrijpen dat dit ingrijpend voor uw eigen 

situatie kan zijn omdat u het bericht kunt krijgen van school dat uw kind(eren) op de volgende 

dag thuis moet blijven. U moet dan zelf op korte termijn voor opvang zorgen. 

Noodopvang 

Er is geen sprake meer van noodopvang, ook niet als een groep in quarantaine moet. 

  

Beperken contact en reisbewegingen 

Bij de heropening van de scholen blijven de klassen gescheiden van elkaar tijdens de dag. Dit is 

ook zo tijdens de pauzes. Op deze manier geven we vorm aan cohortering.   

Zo blijft onderling contact beperkt. Onder schooltijd kan dit gevolgen hebben voor:  

- begin- en eindtijden van school en de pauzes (beperking reisbewegingen) 

- doorstroom in en rond school  

- en eventueel de samenstelling van groepen. 

 

Testen en vaccineren 

Er leven bij ouders vragen over het testen en vaccineren van kinderen. Hier kunnen we helder 

over zijn: het is uw verantwoordelijkheid als ouder en verzorgers om te beslissen over het testen 

en vaccineren van uw kind(eren).  
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Klachten, afstand en hygiëne  

Een aantal zaken die al op school golden voor de lock-down, zijn nu nog steeds van kracht. We 

benoemen ze nog een keer: 

• Blijf thuis bij klachten, passend bij het coronavirus  

Dat geldt voor iedereen in school. Is uw zoon of dochter alleen neusverkouden en heeft 

het verder geen corona-gerelateerde klachten, dan kan en mag hij of zij gewoon naar 

school. 

• 1,5 meter afstand 

Leerkrachten en onderwijsonderwijsondersteuners houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Een leerkracht hoeft geen afstand te houden van leerlingen en ook leerlingen onderling 

niet.  

• Alle bekende hygiëne- en ventilatiemaatregelen blijven belangrijk! 

Nies in je elleboog en was je handen stuk. Ze blijven belangrijk.  

• Alleen onderwijs op school 

Na school gaan alle leerlingen direct naar huis.  

• Voor leerlingen van groep 7 en 8 is een mondneusmasker een optie. 

Het dragen van een mondneusmasker is gewenst als de leerlingen zich door de school 

bewegen en geen afstand kunnen houden tot andere groepen. Het masker kan af als 

leerlingen op hun plaats zitten.  

 

De komende tijd vraagt ongetwijfeld van u, uw kind(eren) en de scholen nog enige flexibiliteit. 

Elke school doet er alles aan om deze nieuwe fase weer zo goed mogelijk op te pakken.  

 

Namens het bestuur van Aves wensen we uw kind(eren) weer een nieuwe en veilige start op 

school toe!  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Kristiaan Strijker, 

Voorzitter college van bestuur 
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