
                                                                                                              
Stadskanaal, 3 februari 2021 

Beste ouders/verzorgers, 

Zoals u weet, is tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat het kabinet 
heeft besloten dat de basisscholen weer opengaan op maandag 8 februari a.s. Over een aantal zaken 
betreffende dit besluit willen we u middels deze brief informeren. 

Uitwerking kabinetsbesluit 
Het kabinetsbesluit heeft de afgelopen dagen veel vragen en onzekerheden opgeroepen. Vandaag 
hebben landelijke instanties overlegd over de vraag hoe dit op de juiste manier ingevuld kan worden. 
De PO-Raad, onze sectororganisatie, vertaalt de richtlijnen van het ministerie van OCW naar een 
praktische handreiking voor besturen en scholen. Daarin zijn drie uitgangspunten belangrijk: het 
weer open gaan van scholen dient veilig, verantwoord en uitvoerbaar te zijn.  
 
Protocol, afwegingen en afspraken 
Gedurende de coronacrisis heeft de PO-Raad de richtlijnen steeds vastgelegd in een protocol voor de 
scholen. Dat gebeurt nu dus ook. Dit protocol zal donderdag 4 februari klaar zijn, maar de scholen 
hebben inmiddels voldoende informatie vanuit het ministerie om het nodige te kunnen regelen.   

Duidelijk is dat de scholen ‘zo maar’ weer open doen niet aan de orde is. In overleg met het 
schoolbestuur moeten de directeuren daarin hun eigen afwegingen maken wat wel en niet ‘veilig, 
verantwoord en uitvoerbaar’ is. Dit hangt immers af van allerlei factoren, zoals de mogelijkheden in 
het gebouw, de grootte van de klassen, de gehanteerde onderwijsmethodiek en het kunnen inzetten 
van voldoende personeel. De scholen zullen doen wat mogelijk is tijdens deze extra lastige fase in de 
pandemie, maar van hen mag niet het onmogelijke worden gevraagd.  

De verschillende schoolbesturen in onze regio hebben enkele afspraken met elkaar gemaakt, zodat 
er tussen de verschillende scholen niet al te grote verschillen zullen zijn in de organisatie van de 
heropening. Afgesproken is het volgende: 

- Leerlingen zullen de komende twee weken - tot de voorjaarsvakantie - minimaal 50 % fysiek 
in de school onderwijs volgen.  

- Eventueel resterende tijd wordt aangevuld met huiswerk en/of afstandsonderwijs.  
- Keuzes worden per school gemaakt op basis van de eigen mogelijkheden en de  

uitgangspunten ‘veilig, verantwoord en uitvoerbaar’. 
- Kinderen met verkoudheidsverschijnselen (zoals een snotneus) dienen thuis te blijven voor 

de veiligheid van leerlingen en personeel, gegeven het feit dat de Britse variant hierin voor 
veel onzekerheid zorgt. 

De directie van de school informeert u de komende dagen met betrekking tot hoe de schoolopening 
wordt ingevuld en het onderwijs aan uw kind wordt georganiseerd. Evenals over de overige 
maatregelen die worden getroffen.  

Tot slot 
We hebben respect en bewondering voor de manier waarop alle partijen (leerlingen, 
ouders/verzorgers en personeel) zich door de verschillende fasen van de crisis heenslaan, ook al 
wisselen de mogelijkheden voor het geven van onderwijs steeds. Daarbij is een extra compliment 
voor u als ouders/verzorgers op zijn plaats. Ook de nieuwste maatregelen kunnen nog voor ongemak 



                                                                                                              
zorgen. Maar we hebben alle vertrouwen in de samenwerking met elkaar in het belang van uw 
kinderen, onze leerlingen. 
 
Laten we verder hopen dat de door de minister-president genoemde uitweg uit de crisis eraan zit te 
komen. We wensen u daarbij veel succes, maar bovenal een gezond vervolg. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Rob Brunekreeft 
Bestuurder 
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