
 

 

 

Aan de ouders, verzorgers van leerlingen  
van Oarsprong 
 
 

Betreft: opening scholen per 8 februari 2021 
Eastermar, 4 februari 2021 
 

Beste ouder(s), verzorger(s),  

Het kabinet heeft op 31 januari jl. besloten dat de basisscholen op maandag 8 februari a.s. weer opengaan. 
De tweede lockdown-periode voor het basisonderwijs is dan achter de rug en alle kinderen mogen weer 
naar school. Dat is goed nieuws voor onze kinderen! We zijn daar blij mee, maar begrijpen ook dat er 
bezorgdheid is onder u en onze medewerkers over de veiligheid. In deze brief informeren wij u over hoe wij 
op onze scholen met de heropening omgaan.  
 
De heropening betekent niet dat we terug zijn bij een gewone schoolsituatie. Het landelijk 
onderwijsprotocol is herschreven. Binnen Oarsprong willen we de scholen veilig en verantwoord openen. 
Ons beleid is dan ook dat we werken conform de richtlijnen van het RIVM, omdat dit de enige manier is om 
het risico op besmetting minimaal te houden. Voor een aantal adviezen die gegeven zijn is er ruimte voor 
maatwerkoplossingen, die passen bij de school van uw kind. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk 
informatie van school.  

Enkele belangrijke maatregelen die voor alle scholen van Oarsprong gelden en ingaan per 8 februari 2021 
zijn:  

• Er is geen sprake meer van noodopvang op school. Er wordt weer fysiek lesgegeven.   

• De Buitenschoolse Opvang (BSO) is alleen open voor noodopvang na schooltijd. 

• Conform de richtlijnen zijn we verplicht, wanneer er corona is vastgesteld bij een van onze 

leerlingen, de hele klas voor vijf dagen naar huis te sturen. In het geval dat kinderen niet getest 

worden, is dit tien dagen. Dit geldt ook voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen.  

• Kinderen met corona gerelateerde klachten kunnen niet naar school en blijven thuis.  

Het kan voorkomen dat de school onvoldoende leerkrachten heeft om (aan een deel van) de kinderen 
onderwijs te geven (in verband met quarantaine van de leerkracht of vanwege onvoldoende vervangers). 
Wij verzoeken u zich voor te bereiden op de mogelijkheid dat deze (plotselinge) situatie zich voordoet.  

Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van de school van uw kind(eren). Informatie over 
het coronavirus en de richtlijnen kunt u vinden op www.rivm.nl. Voor meer informatie over de omgang met 
het coronavirus in het onderwijs kunt u terecht op: www.poraad.nl 
 

Uiteraard informeren wij u zo snel mogelijk als de situatie daarom vraagt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Aldert Hoksbergen 

Voorzitter College van Bestuur (a.i) 

 

http://www.rivm.nl/
http://www.poraad.nl/

