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Geachte heer/mevrouw,
Het kabinet heeft op 21 april jl. besloten om de coronamaatregelen voor het basisonderwijs aan te passen.
Ingaande 11 mei a.s. wordt uw kind weer op school verwacht. Het kabinet heeft dit besluit weloverwogen
genomen. Hiermee wordt wat ons betreft recht gedaan aan de kinderen. Tegelijkertijd leidt deze beslissing
nog tot veel vragen die de komende tijd nader uitgewerkt moeten worden. Wat betekent dit concreet?





De scholen voor speciaal (basis)onderwijs in Alphen aan den Rijn starten vanaf maandag 11 mei a.s.
Dringend beroep op u als ouders om niet in de school te komen. Contacten met de leerkrachten
verlopen op de inmiddels gebruikelijke wijze via telefoon, videocontact of per email.
De school maakt een plan over hoe de dagroosters worden ingevuld, welke looprichtingen er zijn en
hoe bijvoorbeeld om te gaan met afspraken ten aanzien van hygiëne.
Kinderen en medewerkers met een kwetsbare gezondheid blijven thuis.

Binnen Alphen aan den Rijn werken we als schoolbesturen en gemeente intensief en constructief samen en
stemmen we veelvuldig af. Wekelijks bespreken we de voortgang van de ontwikkelingen en maken we
gezamenlijk een inschatting over het vervolg.
De genoemde veranderingen betekenen veel voor uw kind en uw gezin, maar ook voor de leerkrachten, de
onderwijsondersteuners en de directies. We realiseren ons dat het ook de komende periode veel van ouders en
onderwijsgevenden vraagt om kinderen in deze situatie onderwijs te blijven geven en hen optimaal te
begeleiden. We kunnen helaas nog niet overzien hoe lang deze situatie nog zal voortduren en welke
ontwikkelingen ons nog te wachten staan. Zodra wij nieuwe informatie hebben, delen wij dit met u via onze
websites. Vanuit Prisma wordt u nader geïnformeerd over de concrete invulling na de meivakantie.
Hartelijk dank en respect voor uw inzet in de afgelopen periode. Wij wensen u met uw gezin een heel goede
meivakantie toe en bovenal gezondheid.
Met hartelijke groeten,
College van Bestuur SCOPE scholengroep

Piet Jansen

Bert van Leeuwen

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onderstaande websites:
 Expertise van de lokale GGD (informatiebrief ingesloten) en het RIVM
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
 Adviezen vanuit de PO-raad: https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/updates-voor-scholen-en-schoolbesturen-over-hetcoronavirus-covid-19
 Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatieover-het-coronavirus
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