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Geachte heer/mevrouw,
Over enkele dagen sluiten we schooljaar 2019-2020 af. We kijken terug op een heel bijzonder
schooljaar. Al snel na de voorjaarsvakantie werden de scholen gesloten en vervolgden we onze
werkzaamheden via afstandsonderwijs. Gelukkig zijn de basisscholen vanaf de meivakantie weer
stapsgewijs geopend. We zoeken onze weg in een nieuwe werkelijkheid, want het is duidelijk dat
het einde van de coronacrisis nog niet in zicht is. De crisis baart ons zorgen, maar geeft ons ook
de gelegenheid om samen na te denken over welke waarden we als school binnen de
samenleving hoog in het vaandel willen houden, met de nadruk op ‘samen’. Die gezamenlijkheid
hebben wij binnen SCOPE de afgelopen maanden uitdrukkelijk mogen ervaren. Wij willen u als
ouders nogmaals hartelijk bedanken voor uw begrip en medewerking in de afgelopen periode.
Wij krijgen vragen van ouders of wij na de zomervakantie onze regels verder versoepelen. Dit
laatste is beperkt het geval, omdat we als volwassenen de 1,5 meter regel moeten handhaven
in drukbezette schoolgebouwen.
Onderstaand de afspraken uit het protocol vanaf 1 september a.s. op een rijtje.









Alle leerlingen gaan volledig naar school.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden bewaard.
Tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Ouders mogen
niet op het plein of in de school komen. Gesprekken zoveel mogelijk online, tenzij het
voor alle partijen beter is om dit wel live te doen. Mits de 1,5 meter gewaarborgd is.
Leerlingen en leerkrachten hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Kinderen komen bij voorkeur zelfstandig naar school.
Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
De zorg voor onderwijs aan uw kind staat centraal. Het blijft een stevige uitdaging voor
de scholen om alle groepen bemenst te krijgen. We willen heel graag terug naar de
gewone manier van werken en houden er tegelijkertijd rekening mee dat we soms
aanpassingen moeten doen.
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Kinderen en medewerkers met verkoudheids- en /of griepklachten blijven thuis.
Kinderen uit groep 1 en 2* van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang
als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact
zijn van een patiënt/gezinslid thuis met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of een
gezinslid thuis hebben met klachten die passen bij COVID-19.
Na de zomer gaan de scholen weer terug naar oorspronkelijke begin- en eindtijden. Daar
waar sprake is van tussenschoolse opvang, wordt dit na de zomervakantie weer volledig
opgestart. In geval van afwijkingen hierop wordt u hier vanzelfsprekend tijdig over
geïnformeerd.
Als ouders naar een vakantieland met code oranje of code rood gaan, dienen zij,
wanneer zij korter dan twee weken voor het einde van de vakantie terugkomen, 2
weken in quarantaine te gaan.
De gemeentelijke sportzalen zijn weer geopend. De lessen bewegingsonderwijs gaan
weer starten.
Eventuele wijzigingen in de zomervakantie worden pas na de startweek ingevoerd. Op
woensdag 9 september a.s. praten we u weer digitaal bij. Mochten de maatregelen
onvoorzien strenger worden, dan ontvangt u op woensdag 26 augustus a.s. een digitale
brief. U hoeft dus geen contact met de schoolleiding op te nemen.

We wensen u en uw gezin een goede en welverdiende vakantieperiode toe en hopen dat we
elkaar in september weer uitgerust en in goede gezondheid mogen ontmoeten.
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/versoepelingen-coronabeleid-voor-basisonderwijs-speciaal-basisonderwijs-en
Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatie-over-hetcoronavirus

