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           Breda, 5 februari 2021 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft dinsdagavond bevestigd dat de basisscholen vanaf 8 februari weer volledig opengaan voor alle 
leerlingen. Fijn dat uw kind na deze lange tijd weer naar school mag, in zijn of haar vertrouwde groep. Bij de opening 
van de school staat de veiligheid van uw kind(eren), onze medewerkers en u als ouders voorop. In deze brief geven 
we een toelichting hoe we dat met elkaar realiseren.  

Het besluit om de scholen te openen roept ook gemengde gevoelens op. We benadrukken het uitgangspunt dat we 
zowel nu als op lange termijn een gezonde en veilige leeromgeving willen creëren.  

Onze leerkrachten willen niets liever dan de leerlingen weer zien en fysiek onderwijs geven. Om die reden zijn zij blij 
met het besluit. Immers de school is de beste en de fijnste plek om te leren, samen met en van leeftijdsgenoten.  

Onze medewerkers ervaren echter ook een gevoel van onzekerheid als het gaat over de opmars van de Britse variant 
van het coronavirus. De besmettelijkheid van deze variant is groter en alhoewel kinderen minder besmettelijk lijken 
dan volwassenen, spelen kinderen hierbij wel een rol. Dit zet voor ons een vraagteken bij het besluit tot het openen 
van de basisscholen. Wellicht herkent u dit dilemma. Misschien vraag u zich ook af of het veilig is om uw kind(eren) 
weer naar school te laten gaan. Aan de andere kant weten we dat de periode van thuisonderwijs voor zowel u als uw 
kinderen pittig is geweest en dat onze leerlingen de structuur en het contact erg hebben gemist.  

Ondanks het geschetste dilemma hebben wij besloten onze scholen maandag weer te openen. We kiezen ervoor om 
onze aandacht en energie nu vooral te richten op het voor onze leerlingen en medewerkers zo verantwoord en veilig 
mogelijk maken. De overheid heeft daarvoor aanvullende maatregelen voorgeschreven. Helaas hebben deze lang op 
zich laten wachten waardoor wij ook laat naar u kunnen communiceren.  

Dit alles heeft geresulteerd dat ik u mede moet delen dat we niet gewoon opengaan. De situatie is nog niet normaal. 
De pandemie duurt nog voort. We gaan doen wat we kunnen! We zullen helder aan u formuleren wat onze regels 
zijn om zo veilig en verantwoord open te gaan en zullen deze ook strikt handhaven.  We hopen dat u begrijpt dat dit 
alles ingewikkeld is omdat het lastig is om deze maatregelen te vertalen naar een eenvoudige praktische invulling. 
We ontkomen er niet aan dat dit op sommige scholen tot maatwerk zal leiden. De school specifieke informatie 
ontvangt u via de directeur en/of MT van de school van uw kind(eren). 

• Een van de aanvullende maatregelen van de overheid om scholen verantwoord te openen is dat bij een 
positieve besmetting van een leerling, een leerkracht of onderwijsassistent van een groep, deze hele groep 
in quarantaine moet voor minimaal vijf dagen. Het thuisonderwijs wordt zo snel mogelijk ingezet afhankelijk 
van de situatie. Het kan er door logistieke zaken (alle lesmaterialen en/of laptop moeten wederom naar 
huis) in de eerste twee dagen anders uitzien dan het reguliere afstandsonderwijs dat u gewend bent. 

• Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u ervoor kiezen om uw kind na vijf dagen quarantaine te laten testen. Bij een 
negatieve testuitslag mag uw kind weer naar school. Indien u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen, 
moet uw kind in totaal tien dagen in quarantaine en blijft het thuisonderwijs van kracht. Thuisonderwijs is 
dan niet gelijk aan reguliere afstandsonderwijs omdat de combinatie met fysiek onderwijs geven aan een 
deel van de groep niet uitvoerbaar is.  
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• SNB hanteert een verkoudheidsbeleid. Dit betekent dat uw kind alleen naar school mag wanneer uw kind 
volledig klachtenvrij is. Heeft uw kind verkoudheidsklachten dan moet het thuisblijven. Alleen in het geval 
van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling in overleg met de leerkracht 
naar school. Wij nemen deze extra maatregel om ervoor te zorgen dat onze medewerkers zich veilig voelen, 
de kans op besmetting in de groep klein blijft en daarmee het onderwijs aan uw kind zo lang mogelijk kan 
doorgaan. Immers, als er te veel medewerkers ziek zijn of in thuisquarantaine moeten, zal dit ten koste gaan 
van (de kwaliteit en continuïteit van) het onderwijs. Dit verkoudheidsbeleid wordt op moment van schrijven 
door alle Bredase scholen gevoerd. 

• Het spreekt voor zich dat de RIVM-maatregelen en de quarantaineplicht bij een besmetting ertoe kunnen 
leiden dat leerkrachten niet op school aanwezig zijn. Dit heeft gevolgen voor de bezetting. Met de 
aanscherping van beleid dat er zo min mogelijk verplaatsingen zijn, beperkt dat onze invalmogelijkheden. 
Uiteraard blijven wij onverminderd ons best doen om binnen de gegeven mogelijkheden vervanging te 
regelen. Wij vragen echter wel uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt in deze nieuwe 
situatie. De mogelijkheid bestaat dat u  ’s ochtends pas bericht ontvangt over dezelfde dag.  

Het is een lange brief. Heeft u nog vragen? Of bent u onrustig of onzeker over het veilig naar school laten gaan van 
uw kind(eren)? Neem dan contact op met de schoolleiding van de school van uw kind(eren). Wij gaan ervan uit dat u 
dan samen tot een oplossing kunt komen.  

Mocht u desondanks toch besluiten uw kind(eren) thuis te houden, is het onze wettelijke verplichting om de 
leerplichtambtenaar hierover te informeren. Wij gaan er echter van uit dat u met de door ons genomen maatregelen 
uw kind(eren) met vertrouwen naar school kunt laten gaan.  

We begonnen deze brief met de constatering dat we het fijn vinden dat we uw kind(eren) maandag weer zien op 
onze scholen. Door met elkaar samen te werken en te blijven luisteren naar elkaars afwegingen en keuzes levert 
ieder zijn bijdrage aan veilig en verantwoord onderwijs voor uw kind(eren) en een veilige werkplek voor onze 
medewerkers.  

We sluiten deze brief af met de wens dat iedereen gezond blijft, het aantal besmettingen afneemt en verdere 
schoolsluitingen worden voorkomen.  

 
 
Met vriendelijke groet,  

Anette de Ruiter, Algemeen directeur – Bestuurder Nutsscholen Breda 

Frans-Joseph de Graaf Mle, adjunct algemeen directeur 

 


