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Bergambacht, 5 juni 2020  

 

 

Betreft: openstelling basisscholen  

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers, 

 

Sinds maandag 11 mei jl. zijn de scholen weer gedeeltelijk geopend. Terugkijkend op de 

eerste maand kunnen wij concluderen dat de heropening goed verlopen is en ook in deze 

situatie alweer een nieuw ritme ontstond. Inmiddels weten wij dat de scholen volgende week 

maandag, 8 juni a.s., weer helemaal open gaan. Wij zijn blij dat wij het schooljaar op die 

manier toch nog enigszins ‘normaal’ met elkaar af kunnen sluiten. 

 

De bekende maatregelen en richtlijnen blijven van kracht: 

 medewerkers houden 1½ meter afstand tot elkaar en zoveel mogelijk ook van de 

leerlingen; 

 kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school; 

 ouders houden onderling afstand bij het halen en brengen; 

 ouders zetten kinderen af bij het hek en komen niet op het plein of in de school; 

 hygiënemaatregelen blijven onverkort van kracht; 

 leerlingen met verkoudheidsverschijnselen blijven thuis; 

 zijn er griepverschijnselen in het gezin dan blijft iedereen thuis; 

Ook voor leerkrachten geldt de regel dat zij thuis blijven bij ziekteverschijnselen. Nu alle 

leerlingen straks weer op school zijn, betekent dit dat ook de druk op eventuele vervanging bij 

ziekte weer toeneemt. Die druk was, los van de Coronacrisis, vanwege het lerarentekort toch 

al aanwezig. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat wij in de toekomst gebruik zullen moeten 

blijven maken van de mogelijkheid van thuisonderwijs. Daar zijn in de afgelopen maanden 

goede ervaringen mee opgedaan. Wij hopen dat het niet of nauwelijks nodig zal blijken te zijn, 

maar zien het wel als een goede mogelijkheid om het onderwijs in voorkomende gevallen 

zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wij gaan ervan uit dat ook u als ouders in die 

situaties weer mogelijkheden ziet uw kind thuis te ondersteunen bij het schoolwerk. 

Velen slaakten bij het bekend worden van de volledige heropening van de scholen de 

verzuchting; ‘Gelukkig, nu wordt alles weer normaal.’ Dat is echter geenszins het geval. Nog 

altijd leven wij met een wereldwijde crisis. Nog altijd moeten wij rekening houden met 

serieuze maatregelen en richtlijnen. Ons leven is nog lang niet normaal. Velen ervaren dat aan 

den lijve, ook in het onderwijs. Wij zullen ons nog lange tijd steeds opnieuw moeten 

aanpassen aan veranderende situaties. 
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Geloof in onderwijs 

Wij doen een dringend beroep op u om in de komende tijd uw verantwoordelijkheid te nemen 

in de naleving van de landelijke maatregelen en richtlijnen. Daarnaast rekenen wij erop dat u 

ook de specifieke regels die de scholen hanteren naleeft en respecteert. Wij blijven samen 

verantwoordelijk voor de gezondheid van onze kinderen en onze omgeving. 

Laten wij ons bovenal vasthouden aan Gods belofte, zoals die tot ons komt vanuit Psalm 121: 

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, 

waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. 

Mijn herder zal niet slapen 

Scholen verschillen van elkaar. Is de school groot of klein? Staat hij in een stad of een dorp? 

Wat zijn de (on-)mogelijkheden van het gebouw en de buitenruimte? Enz. Om die reden geeft 

de overheid geen uniforme regels. Binnen de landelijke maatregelen en richtlijnen krijgen 

scholen ruimte om keuzes te maken die passen bij de eigen specifieke situatie. Later deze 

week ontvangt u vanuit de school van uw kind een nieuwsbrief met de afspraken en regels 

zoals die daar gelden.  

 

 

Met een hartelijke groet, 

 

 

G.T. (Gert) Tissink,  

 

directeur-bestuurder  

 


