Aan de ouder(s)/verzorgers van de VCOG-scholen

Groningen, 23 april 2020

Beste ouder(s)/verzorgers,
Dinsdag 21 april jl. heeft de regering bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 11 mei weer open
gaan. Als onderwijsorganisatie zijn wij blij dat de kinderen weer naar school mogen en elkaar weer
kunnen ontmoeten. Wij realiseren ons dat thuisonderwijs een grote uitdaging is geweest voor
zowel ouder als kind. In deze brief leest u welke aanpak u kunt verwachten op de school.
Er zijn diverse richtlijnen waar de scholen aan moeten voldoen. Uitgangspunt is en blijft de
veiligheid van de medewerkers en leerlingen, waarbij we ons baseren op de richtlijnen van de
overheid en het RIVM. Daarnaast worden er duidelijke richtlijnen gegeven over het gebruik van de
beschikbare ruimtes in de school, persoonlijke hygiënemaatregelen, hygiënemaatregelen van
lesmateriaal en uiteraard de schoonmaak. De sectororganisatie van het primair onderwijs heeft een
protocol opgesteld voor een veilige herstart na de meivakantie. Voor onze scholen volgen we deze
richtlijnen.
Vanaf 11 mei a.s. wordt er deels en gespreid over 5 dagen in de week weer les gegeven aan de
leerlingen. Onze leerkrachten bereiden dit de week hieraan voorafgaand voor en geven de ene dag
les aan de helft van de klas en de andere dag aan de andere helft van de klas. Hoe de
groepsindeling en de lesdag er precies uit ziet hoort u van de school van uw kind(eren). Hierbij
wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met broertjes en zusjes maar exact dezelfde
lesmomenten kunnen wij niet garanderen.
We blijven een beperkte vorm van afstandsonderwijs aanbieden op de dagen dat leerlingen thuis
zijn. Omdat onze leerkrachten weer volledig voor de klas staan, kan dit helaas geen (digitaal)
begeleid afstandsonderwijs meer zijn. Elke school geeft hieraan een eigen invulling afgestemd op
de tijd die hiervoor beschikbaar is.
Voor leerlingen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de vitale beroepen blijft in overleg met
de kinderopvang de noodopvang beschikbaar.
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Zoals gezegd blijven wij ook binnen onze scholen de richtlijnen van het RIVM volgen. Tussen
leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Tussen medewerkers en leerling moet
zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden en tussen personeelsleden onderling moet
deze afstand nog steeds in acht worden genomen. We letten erop dat we geen handen schudden,
wassen regelmatig de handen en niezen en hoesten in de elleboog. Wij verzoeken u, met
uitzondering van de onderlinge anderhalve meter afstand, deze regels nogmaals met uw kind(eren)
te bespreken op de dag dat ze naar school gaan.
Ook voor zieke kinderen en ouders/verzorgers blijven de bestaande maatregelen van kracht. Als uw
kind ziek is of iemand in uw gezin de door het RIVM benoemde symptomen heeft, verwachten wij
dat uw kind thuis blijft. Hier zijn wij streng in. Wordt een leerling ziek op school, dan nemen we zo
snel mogelijk contact met u op om uw kind op te (laten) halen.
Ouders/verzorgers komen niet in de school en op het schoolplein en halen en brengen gaat
op aanwijzing van de school. Elke school treft maatregelen om te voorkomen dat er bij
halen en brengen grote groepen rond de school ontstaan. Dat betekent dat ook daar alle
volwassenen op anderhalve meter van elkaar blijven.
Er is extra aandacht voor de schoonmaak op school. Onder andere het sanitair wordt extra
schoongemaakt en er zijn desinfecterende middelen aanwezig in de school.
Op alle scholen wordt hard gewerkt om de praktische zaken verder uit te werken. Hierover
ontvangt u in de aanloop naar 11 mei aanvullende informatie. We realiseren ons dat de nieuwe
maatregelen aanpassingen vragen in uw thuissituatie maar we hebben er alle vertrouwen in dat we
samen het reguliere basisonderwijs weer op kunnen pakken. Ook realiseren we ons dat de
richtlijnen allerlei emoties en meningen oproepen maar als onderwijsorganisatie hebben we de
verantwoordelijk het overheidsbeleid verantwoord uit te voeren.
Als VCOG hebben wij alle maatregelen doorgesproken met de directeuren van de scholen. Zij gaan
in overleg met het team en de medezeggenschapsraad om te komen tot een veilig
onderwijsrooster voor leerling, leerkracht en ondersteuner. De directeur van uw school gaat u
hierover nader informeren. Heeft u daarover vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op
met de schoolleiding van uw school.

Met vriendelijke groet,

Erik Vredeveld
Bestuurder VCOG
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