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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Het kabinet heeft in de februarimaand besloten om de coronamaatregelen voor het basisonderwijs 
aan te passen. Sinds 8 februari jl. mogen de kinderen weer naar school. We zijn blij dat de 
basisscholen weer open zijn. Hiermee is wat ons betreft recht gedaan aan de kinderen.  

Met regelmaat krijgen wij en de directies van onze scholen vragen van ouders die de genomen 
Corona-maatregelen ter discussie willen stellen. Als College van Bestuur hebben wij begrip voor de 
zorgen die er zijn. We leven met elkaar in een buitengewoon ongewone en onwenselijke 
werkelijkheid, waarbij het einde van de onzekerheden voorlopig nog niet in zicht lijkt te zijn. Dat 
doet wat met kinderen, met u en natuurlijk ook met ons. Op onze scholen werken mensen met hart 
voor onderwijs. Zij hebben geen medische achtergrond of expertise en blijven dan ook weg van 
invulling en interpretatie en volgen de adviezen van RIVM en PO-raad op. Over de interpretatie van 
deze adviezen hebben we binnen het brede directieberaad van de SCOPE basisscholen en met de 
andere schoolbesturen binnen Alphen aan den Rijn afspraken gemaakt die na iedere persconferentie 
opnieuw kritisch worden bezien. Zoals we reeds opmerkten, zijn de adviezen van het RIVM en de 
PO-raad voor ons richtinggevend en kaderstellend. We proberen daarin niet te overvragen, maar in 
redelijkheid en billijkheid te handelen. Uitgangspunt daarbij is de veiligheid van zowel de kinderen 
als de medewerkers.  

Wij constateren helaas op dit moment weer een toename van besmettingen in ons land, wat wil 
zeggen dat de pandemie helaas nog niet ten einde is. Met u hopen we erop dat we de komende 
maanden versoepelingen tegemoet kunnen zien, zodat we in cursusjaar 2021-2022 weer als vanouds, 
zonder beperkende maatregelen, het onderwijs voor uw kinderen kunnen verzorgen.  
We hopen dat wij u met deze brief duidelijkheid hebben gegeven over de actuele situatie, 
ons standpunt en onze werkwijze.  

Met vriendelijke groet, 

College van Bestuur SCOPE scholengroep, 

 

Bert van Leeuwen,      Piet Jansen, 
lid College van Bestuur     voorzitter College van Bestuur 


