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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Afgelopen vrijdag is er weer een persconferentie geweest waarin het kabinet nieuwe en
strengere Corona-maatregelen heeft aangekondigd. Daarnaast zien wij op onze scholen een
sterk toenemend aantal positief geteste leerlingen en medewerkers.
Hierdoor komt de continuïteit van ons onderwijs steeds verder onder druk te staan. Voor ons is
deze continuïteit echter het allerbelangrijkste. We willen ervoor zorgen dat alle leerlingen zoveel
mogelijk ‘gewoon naar school kunnen’. Daarom hebben we besloten om binnen alle
Eenbesscholen een aantal aanvullende maatregelen te nemen.
Alle hieronder genoemde besluiten, ter aanvulling op de reeds geldende maatregelen, gelden in
ieder geval tot de eerstvolgende update naar aanleiding van de komende persconferentie op 0312-2021. Deze maatregelen zijn ingesteld met instemming van de GMR.
-

-

Er vinden geen fysieke overleggen en vieringen met ouders plaats op school. Op basis van
noodzaak kan hiervan in individuele gevallen worden afgeweken.
We benaderen iedere school als een eigen bubbel. Binnen die bubbel bepaalt de directeur
(waar mogelijk in samenspraak met de MR) welke bijeenkomsten fysiek door moeten gaan
en welke digitaal worden. Stelregel is: digitaal is de norm, fysiek alleen als het echt
noodzakelijk is.
We gaan met onze leerlingen niet naar plekken waar meerdere ‘bubbels’ aanwezig zijn,
bijvoorbeeld plusklassen, dansvoorstellingen met meerdere scholen etc.
Eenbes organiseert geen fysieke overleggen waarin mensen uit meerdere scholen
samenkomen, om zo de kruisbesmettingen tussen scholen te voorkomen.
Indien de directie van de school van uw kind wordt geconfronteerd met personeel dat niet
inzetbaar is ten gevolge van het moeten testen of een positieve testuitslag kan dit ertoe
leiden dat groepen niet naar school kunnen komen. Dit omdat er naast de besmettingen
ook sprake is van een tekort aan vervangers die de groep op zulke dag(en) over kunnen
nemen. Let dus goed op de communicatie vanuit school, ook in het weekend. U kunt in het
weekend bijvoorbeeld een bericht krijgen dat uw kind op maandag niet naar school kan
komen. Uiteraard proberen we dit uit alle macht te voorkomen, maar dat zal zeker niet
altijd lukken. Er wordt uiteraard eerst gezocht naar een passende oplossing waarbij de
leerlingen gewoon naar school kunnen komen. We constateren echter steeds vaker dat dit
niet lukt.

We zijn hiermee strikter dan de regelgeving voorschrijft, maar omdat we, zoals gezegd, het
aantal besmettingen zien toenemen voelen we de noodzaak om voorzichtig om te gaan met de
gezondheid van zowel onze personeelsleden, onze leerlingen en u als ouders. Door dit te doen
hopen we zoveel mogelijk leerlingen gewoon op school te kunnen blijven ontvangen de
komende periode.
Hopend op uw begrip en uitgaande van uw medewerking,
Met vriendelijke groet,

Marcel Reulen,
College van Bestuur Eenbes Basisonderwijs
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