Alphen aan den Rijn, 4 februari 2021

Aan alle ouders/verzorgers van de leerlingen van de scholen van SPO WIJ de Venen
Onderwerp: Onze scholen gaan weer open!
Beste ouders/verzorgers,
Maandag a.s. gaan onze scholen weer open. We zijn oprecht blij voor u en uw kinderen, want
kinderen horen gewoon naar school te kunnen. Tegelijkertijd wil ik u ook eerlijk laten weten dat wij
er zelf best dubbel in zitten. Ongetwijfeld hoort en leest u daar van alles over in de media. Maar u
mag er op rekenen dat wij uw kinderen maandag weer met open armen ontvangen!
De bestuurlijke afspraken bij WIJ de Venen
Onze organisatie telt veertien scholen en iedere school is anders. Er zijn verschillen in
onderwijsconcept, in groepsindeling, in gebouwen en schoolpleinen en ook de mensen die op onze
scholen werken zijn ook allemaal anders. Alle scholen van WIJ de Venen gaan open, maar op iedere
school zal sprake zijn van maatwerk. Iedere school zal op een eigen manier vorm geven aan de
uitgangspunten dat de heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar moet zijn.
Maatregelen en maatwerk in onze scholen
De scholen zullen hun organisatie en hun onderwijs op zo’n manier inrichten dat het zo veilig
mogelijk is voor uw kinderen en voor de medewerkers. Zij baseren zich hierbij op het landelijk
protocol en op de richtlijnen die wij van het ministerie hebben ontvangen. Deze richtlijnen kunt u
vinden op bijgaande poster.
Binnen deze richtlijnen en adviezen zal iedere school de heropening van het onderwijs zo goed als
mogelijk organiseren. En zoals gezegd: dat zal maatwerk per school zijn!
Kinderen die verkouden zijn
Wij willen u vragen om extra alert te zijn als uw kind verkouden is. Als de verkoudheid ernstig is
willen we u vragen uw kind thuis te houden. Van verkouden leerlingen krijgen we verkouden
leerkrachten die zich vervolgens allemaal moeten laten testen. Want ook het testbeleid is
aangescherpt. U kent vast al de uitspraak ‘Wie denkt aan testen, laat zich testen’.
Als u twijfelt of uw verkouden kind naar school kan kunt u gebruik maken van de ‘beslisboom’ die de
directeur van de school beschikbaar heeft.
Ook van u wordt nog veel verwacht
Er wordt van onze organisatie veel verwacht, maar ook van u. Uw kinderen kunnen gelukkig weer
naar school, maar u zult er rekening mee moeten houden dat uw kind ook onverwacht thuis zal
moeten blijven, bijvoorbeeld:
• als een medeleerling in de groep van uw kind positief wordt getest op corona moet uw kind in
quarantaine
• als er in uw gezin sprake is van corona of quarantaine

•

als er geen vervanging is als de leerkracht van uw kind zich moet laten testen of ziek is.
In al deze situaties zult u zelf uw kind op moeten vangen. Nu onze scholen weer open zijn en
onderwijs verzorgen vervalt de mogelijkheid van noodopvang op school. Ik wil u daarom nog eens

dringend adviseren een plan B bij te hand te hebben: met buren, familie, vrienden. Alvast
heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Tot slot
In deze brief heb ik u verteld over de maatregelen en adviezen op basis waarvan onze scholen gaan
werken. Niet alle adviezen en maatregelen zullen door iedere school toegepast kunnen of hoeven
worden. Hoe het er op de school van uw kind uit zal gaan zien hoort u van de directeur van de
school.
Ondanks de haken en ogen voor u en voor ons gaan wij maandag weer vol goede moed en
vertrouwen van start. We verheugen ons er op om u, uw kinderen en elkaar weer te zien!
Met vriendelijke groet en blijf gezond!
Thea Janson, bestuurder SPO WIJ de Venen

Bijlagen:
1. Poster met overzicht maatregelen

