
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),  

Inmiddels zijn we al weer een paar weken op weg in het nieuwe schooljaar. Hopelijk doen de rust en 

het ritme de kinderen goed, en heeft uw kind het naar zijn of haar zin op school. Niet alleen het einde 

van vorige schooljaar, ook de start van dit schooljaar was anders dan anders door het corona virus. We 

merken in het algemeen dat we op school inmiddels gewend zijn aan het vele handen wassen en de 

1,5 meter afstand. 

Wel denken we na over hoe ons onderwijs er uit komt te zien bij een eventuele uitbraak op school of 

een eventuele tweede lock-down. Zo met de herfst op komst, hebben we als team ook stil gestaan bij 

de mogelijkheden van ons onderwijs als een leerkracht of leerling niet naar school mag vanwege 

verkoudheidsklachten – maar zich niet ziek voelt.  

Met deze brief informeren we u graag over de afspraken die we voor zulke situaties hebben gemaakt. 

In het algemeen 

De overheid kent als uitgangspunt in deze situatie het uitgangspunt ‘alle kinderen naar school’. 

Daarnaast is vanuit de overheid aangegeven dat er onderwijs op afstand gegeven wordt: 

• aan kinderen met gezinsleden in de risicogroep of waarvan de behandelend arts van de 
leerling adviseert om (nog) niet naar school te gaan.  

• In een situatie waarbij uit onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van 
gerechtvaardigde angst voor besmetting met het corona-virus.   

We gaan er van uit dat als een van deze twee situaties bij u thuis of op uw kind van toepassing is, dit al 
bekend is bij ons en er al maatregelen genomen zijn. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u dit dan bij de 
leerkracht van uw zoon/dochter aangeven? 

Bij een eventuele uitbraak of tweede lock-down 

We hopen het natuurlijk niet, maar ook onze school loopt het risico om bij een te veel aan 
besmettingen (tijdelijk) gesloten te worden. Ook kan het zo zijn dat de overheid op een gegeven 
ogenblik bepaalt dat alle scholen tijdelijk en opnieuw dicht moeten.  

Mocht dit aan de orde zijn, dan zult u hier uiteraard zo snel als mogelijk van op de hoogte worden 
gesteld door ons.  

Uw kind of de leerkracht van uw kind is verkouden en mag niet naar school 

Naast een uitbraak op school of tweede lock-down, is het met de herfst in aantocht, niet ondenkbaar 
dat uw kind of de leerkracht van uw kind niet naar school mag omdat hij/zij verkoudheidsklachten 
heeft.  

Op het moment dat dit speelt bij uw kind, en uw kind zich niet ziek voelt, dan zal er onderwijs op 
afstand worden gegeven. Dit betekent dat de kinderen bij hun online-lessen kunnen, leeskilometers 
maken, o.a. squla gebruiken om te oefenen. Om verdere afspraken en materialen te kunnen maken en 
leveren, heeft de leerkracht enige tijd nodig dit te organiseren. (Hij/zij staat immers ook voor de 
groep.) Wij gaan hierbij uit van 2- 5 dagen.  

In het geval dat de leerkracht klachten heeft en thuis moet blijven, maar zich niet ziek voelt, dan zal de 
leerkracht in eerste instantie vervangen worden of uw kind vanuit huis onderwijs op afstand geven.  



Voorbereiding 

Om onderwijs op afstand vorm te geven, zullen de leerkrachten zich hierop al voorbereiden. 

Ook fijn als we u opnieuw mogen vragen om alert te zijn en te blijven: houdt uw kind thuis als het 
klachten heeft of als er in uw gezin een besmetting voorkomt. Niet alles valt te voorkomen, maar met 
voorzichtigheid en gezond verstand komen we samen vast een eind!  

(In de bijlage een zogenaamde beslisboom om u te informeren over de vragen die gesteld worden om 
te bepalen of een kind wel/niet naar school mag.) 

Tenslotte 

Het leek ons goed om ons voor te bereiden op de beschreven situaties en om u daar over te 
informeren. Daarbij beseffen we dat niet alles in plannen te vatten valt: op het moment dat zich 
daadwerkelijk een van de beschreven situaties voordoet is er nog steeds even tijd nodig. Ook merkten 
we de afgelopen maanden dat er vaak maatwerk om de hoek komt kijken: elke situatie is net even 
anders en vraagt soms ook om iets anders. 

U mag er op vertrouwen dat wij, of dat nu online of offline is, ons elke dag opnieuw inzetten voor 
boeiend onderwijs aan uw kind(eren) en voor ‘alle kinderen onderwijs’. We hopen bij voorbaat te 
mogen rekenen op uw begrip voor de situaties waarbij dingen net even anders of niet zo snel als 
gehoopt verlopen. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die uiteraard altijd 
stellen via info@scholenbathmen.nl.  

Met vriendelijke groet,  

Karin en Frank 
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