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ONDERWERP: Update nieuwe corona-maatregelen KENMERK: BLe/IPi Datum: 1 december 2021 

Geachte ouders/verzorgers, 

De school blijft open 

Het kabinet heeft gisteren besloten dat de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs 
open blijven. Wel is het nodig dat er meer gebeurt om het voor leerlingen, leraren en 
ouders zo veilig als kan te houden. Daarover heeft de regering besluiten genomen die 
voor alle scholen gelden. 

Wat moet er extra gedaan worden 

De regering heeft een aantal extra maatregelen genomen waar we u graag van op de hoogte 
stellen. Deze regels gaan in op maandag 29 november a.s. en gelden in ieder geval tot en 
met 19 december a.s. 

 Kinderen die ziek zijn moeten natuurlijk thuisblijven. Wat erbij komt is dat als uw kind 
– jonger dan 12 jaar- licht verkouden is, zoals bijvoorbeeld hoest en/of snotterig is, dan 
blijft uw kind ook thuis. 

 Als het kan, laat uw kind dan zelfstandig naar school komen. Wanneer dat niet lukt of 
niet veilig is, breng uw kinderen/kind dan alleen. 

 Dringend advies is dat leerlingen van groep 6 en hoger in de gangen een mondkapje 
dragen. Deze regel wordt ingevoerd om ervoor te zorgen dat kinderen uit verschillende 
klassen elkaar zo min mogelijk kunnen besmetten. 

 Het dringende advies is dat kinderen vanaf groep 6 twee keer per week een zelftest 
doen. De scholen zullen deze bestellen, zodat ze deze zelftests desgevraagd 
kunnen verstrekken. Hier krijgt u later meer informatie over. 

Thuisblijven bij besmetting 

We hadden gehoopt dat de coronapandemie na de zomer over zou zijn. Helaas is dat niet 
zo. We merken dat veel leerlingen en leraren besmet worden en thuis moeten blijven. 
Dit om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het komt vaak voor dat hele 
klassen hierdoor thuis moeten blijven. Toch is het belangrijk voor de kinderen dat het 
onderwijs zo goed als kan door blijft gaan op de scholen. We zijn er trots op dat dit voor 
de meeste leerlingen lukt. We doen dat zo veilig en verantwoord als dat kan. 
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Wij volgen wat de overheid van ons vraagt. 
Soms stellen ouders de maatregelen die genomen moeten worden ter discussie, omdat ze zich 
zorgen maken. We hebben als College van Bestuur begrip voor deze zorgen. De mensen die op 
onze scholen werken, doen dat met hart voor de kinderen. De teamleden zijn geen medisch 
deskundigen. Wij volgen als Bestuur de adviezen van RIVM en PO-raad op. Uitgangspunt daarbij 
is voor ons altijd de veiligheid van zowel uw kind(eren) als onze medewerkers. 

Met u hopen we dat we de komende maanden versoepelingen tegemoet kunnen zien, zodat we 
in kalenderjaar 2022 weer als vanouds, zonder extra maatregelen, het onderwijs voor uw 
kinderen kunnen verzorgen. 

Met vriendelijke groet, 

College van Bestuur SCOPE scholengroep, 

Bert van Leeuwen, Frits Hoekstra 
lid College van Bestuur voorzitter College van Bestuur 


