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Betreft: zorg continuiteit onderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen week hebben we de toenemende zorg omtrent de corona besmettingen in de persconferentie kunnen
beluisteren. De maatregelen zijn weer aangescherpt terwijl in de vorige persconferentie van 18 september j.l. de
maatregelen rondom het testbeleid en de toegang tot school van kinderen tot 13 jaar met verkoudheidsklachten
werden versoepeld.
Vorig schooljaar hebben wij ons protocol “wanneer er geen vervanger beschikbaar is bij ziek-zijn van een leerkracht”
aangepast. We hebben dit protocol zorgvuldig met alle geledingen opgesteld maar merken hoe moeilijk het is om de
continuïteit van het onderwijs organisatorisch en kwalitatief te waarborgen.
De nieuwe situatie waarbij kinderen met verkoudheidsklachten naar school mogen komen zal op onze scholen voor
praktische problemen zorgen. Niet eens zozeer vanwege corona, maar omdat leraren hierdoor vaker geveld zullen
worden door verkoudheid, waarbij zij zich wel moeten laten testen. Sinds de aanpassing van het testbeleid voor
onderwijs merken we dat leerkrachten nog steeds minimaal twee dagen niet aanwezig zijn. Vooral bij de afwezigheid
van meerdere leerkrachten leidt dit tot bezettingsproblemen. Het lerarentekort, een thema wat vorig jaar met de
onderwijsstakingen aan bod is geweest, speelt daarin een grote rol.
Naarmate het najaar vordert kan de continuïteit van onderwijs op onze scholen verder onder druk komen staan.
We zullen onze uiterste best doen om volgens het eerder genoemde protocol te handelen en om het onderwijs
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Helaas kan er toch een moment ontstaan waarop we u zullen moeten
verzoeken uw kind(eren) thuis te houden. Wij willen u vragen daar rekening mee te houden.
De kans dat een dergelijke situatie ontstaat kan verkleind worden wanneer kinderen met ernstige verkoudheid
thuisgehouden worden zodat zij hun leerkracht niet kunnen infecteren. Het zou fijn zijn wanneer u daaraan
meewerkt.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en dank u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Mede namens Frans-Joseph de Graaf, adjunct algemeen directeur
Anette de Ruiter, algemeen directeur – bestuurder
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