Zuidlaren, maart 2021
Betreft: Heropening basisonderwijs
Beste ouder/verzorger van leerlingen van de scholen/IKC’s Stichting Baasis,
Het kabinet heeft op 31 januari jl. besloten dat de basisscholen op maandag 8 februari weer
open mochten. Er kwam een einde aan de tweede lockdownperiode voor het
basisonderwijs. Alle kinderen mogen vanaf dat moment weer naar school en daar zijn we
nog steeds blij mee. In deze brief willen we u informeren hoe wij op onze scholen/IKC’s met
de gevolgen van de heropening om gaan en wat de effecten zijn voor de kinderen en
ouders.
De heropening betekent niet dat we terug zijn bij een gewone schoolsituatie. Het landelijk
onderwijsprotocol is herschreven. Binnen Stichting Baasis 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. In de
dagelijkse praktijk zullen we, door de verschillen die er zijn op onze scholen/IKC’s, kiezen
voor maatwerkoplossingen.
Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten:
• Er is geen sprake meer van noodopvang.
• De kinderen kunnen geen gebruik maken van de Buitenschoolse Opvang (BSO).
• Conform de richtlijnen zijn we verplicht, wanneer er corona is vastgesteld bij een van
onze leerlingen en/of leerkrachten of als er contact is geweest met iemand die besmet is
met het Coronavirus, de hele klas voor vijf dagen naar huis te sturen. In het geval dat
kinderen na vijf dagen niet getest worden is de quarantaineperiode tien dagen. Dit geldt
ook voor de kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen.
• Het kan voorkomen dat de school/IKC onvoldoende leerkrachten heeft om (aan een
deel van) de kinderen onderwijs te geven. Dat kan doordat zij zelf in quarantaine zitten
of vanwege onvoldoende vervangers. Wij verzoeken u zich voor te bereiden op de
mogelijkheid dat deze (plotselinge) situatie zich voordoet.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de PO-raad.
We doen ons best u goed te informeren en vragen begrip van u in deze, voor ons allen,
bijzondere tijden. Van de school ontvangt u informatie over school specifieke maatregelen.
Met vriendelijke groet,
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