Aan alle ouders en verzorgers

Onderwerp: coronavirus

Bijlage:

23 april 2020

Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen dinsdagavond zat iedereen ongetwijfeld aan de buis gekluisterd om te horen of de maatregelen
met betrekking tot het coronavirus zouden worden versoepeld én of de deuren van de scholen weer open
mochten gaan. En dat laatste mag weer, met de nodige kaders en richtlijnen. De schooldeuren kunnen
weer open, kinderstemmen vullen straks weer de gangen en lokalen en iedereen ziet elkaar weer. Wat
een prachtig nieuws!
Tegelijkertijd zorgt dit kleine stapje richting het vertrouwde ‘normaal’ voor de nodige onzekerheid en
vraagt het weer om omschakelen en aanpassen. Al onze scholen doen er nu alles aan om ervoor te zorgen
dat vanaf 11 mei leerlingen weer hun klas binnen kunnen lopen, na weken thuis te zijn geweest. Die
eerste dag wordt ongetwijfeld speciaal.
Met deze brief willen we u op hoofdlijnen meenemen in de manier waarop de Avesscholen vanaf 11 mei
de opening van de scholen aanpakken. Van uw eigen school krijgt u zo snel als het kan meer details
hierover. Het advies en de richtlijnen van onze regering en het RIVM worden opgevolgd.
Ieders gezondheid staat voorop.
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De opening van de scholen vanaf 11 mei
Na uitvoerig overleg in ons crisisteam en met directeuren, onderzoek en contact met velen waaronder de
PO-raad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, heeft Aves een kader voor alle Avesscholen
opgesteld:
Per 11 mei gaan alle leerlingen twee hele dagen naar school. Maximaal de helft van de leerlingen is dan
in de school aanwezig. De lessen worden aangevuld met huiswerk. Hoe dat gebeurt en de invulling van
de lesuren, is een keuze van de school zelf in afstemming met de medezeggenschapsraad.
Voor SBO de Klimboom, AZS de Wissel en voor de Schakelvoorziening geldt dat zij vanaf 11 mei weer
volledig open zijn. De kinderen op deze scholen kunnen alle dagen naar school.
Dit scenario sluit volledig aan op de protocollen en afspraken die er binnen de sector zijn gemaakt na
overleg met het kabinet. Het zorgt voor rust in de scholen, rust voor de organisatie thuis en geeft de
minste risico’s op besmettingen.
Aandacht voor de kinderen, de groepen en sociale vorming zijn wat ons betreft prioriteit voor de
komende periode; onderwijsdoelen komen daarna uiteraard ook aan bod.
Strakke richtlijnen
De 1,5 meter afstand is vanaf 11 mei ook een duidelijke regel op de scholen.
• Onder kinderen is deze afstand niet nodig.
• De leerkrachten houden wel 1,5 meter afstand tot de leerlingen en collega’s.
• Uitgangspunt is: zo min mogelijk volwassenen in de school.
Dit heeft gevolgen voor veel organisatorische zaken in en rond de school. Denk daarbij aan de start van de
dag als u uw kind(eren) naar school brengt, looplijnen op school, pauzes en ga zo maar door. Hoe de
school dit oplost, laat de directeur van uw school u weten.
Noodopvang
Net zoals de afgelopen maanden, blijft de noodopvang onder schooltijd de verantwoordelijkheid van de
scholen. Kinderen van ouders met een vitaal beroep kunnen hier gebruik van maken.
Gezondheid
Heeft uw kind verkoudheidsklachten, dan blijft hij of zij thuis. Krijgt uw zoon of dochter koorts of
benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis. Deze bestaande richtlijnen blijven voorlopig gelden.
Ieders gezondheid staat voorop. Dat verliezen we niet uit het oog. Hiervoor zijn ook extra middelen
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aangeschaft voor een goede hygiëne op school.
Onze scholen doen hun uiterste best om vanaf 11 mei te voldoen aan ieders verwachtingen. Garanties zijn
echter niet te geven. Ook leerkrachten kunnen ziek worden en onvoorziene situaties zijn niet uit te
sluiten. Iedereen doet wat hij of zij kan.
Heeft u zorgen of vragen? Neemt u dan contact op met de directeur van uw school. Ze gaan graag met u
in gesprek. Wij en al onze leerkrachten kijken uit naar 11 mei. De deuren van onze scholen gaan dan
eindelijk weer open. Geniet met uw gezin van de meivakantie!

Met een vriendelijke groet,

Kristiaan Strijker,
Voorzitter college van bestuur
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