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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Wat een bijzondere meivakantie dit jaar. Eén waarin u waarschijnlijk terugkijkt op enkele
weken van thuisonderwijs, hetgeen u uzelf in korte tijd samen met uw kinderen en hun
school hebt eigengemaakt. Het was ook een onzekere periode waarin verandering komt,
want uw kinderen mogen binnenkort weer naar school!
Wij begrijpen dat dit zowel opluchting als spanning met zich meebrengt. Daarom willen we
u graag meenemen in hoe we dit gaan doen. U zult begrijpen dat we hierin niet willen
overhaasten, maar weloverwogen stappen gaan zetten.
Wat zeggen de deskundigen?
Om vertrouwen te hebben, is het belangrijk te weten waar het loslaten van de eerdere
maatregel om de scholen te sluiten op is gebaseerd en waarom de basisscholen binnenkort
weer (gedeeltelijk) opengaan. Hieronder vindt u de informatie die wij 21 april 2020
ontvingen vanuit het RIVM:
Verspreiding vanuit kinderen niet groter
Hoewel de onderzoeken nog niet zijn afgerond, geeft het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu) aan dat het erop lijkt dat de rol van kinderen in de verspreiding
van COVID-19 beperkt is. Ook is het verloop van de infectie onder kinderen mild. Het RIVM
schat in dat het risico voor de volksgezondheid - dat gepaard gaat met het na de
meivakantie openen van de kinderopvang, de basisscholen, de buitenschoolse opvang en
het speciaal onderwijs - beheersbaar is en niet zal leiden tot aanzienlijke extra ziektelast en
belasting van de zorg.
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Monitoren
Het RIVM acht het van belang dat de effecten van het openen van kinderopvang en
basisscholen nauwgezet worden gemonitord, zodat eventuele nadelige gevolgen zo snel als
mogelijk vastgesteld worden.
Voldoende testcapaciteit beschikbaar
Verder wil het RIVM dat er voldoende testcapaciteit laagdrempelig beschikbaar is om
personeel te testen die bij de versoepeling van maatregelen betrokken zijn, zoals
leerkrachten van basisscholen. Inmiddels heeft het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ)
ons al laten weten dat er voldoende capaciteit is voor het testen van onderwijspersoneel.
Hoe starten we na de vakantie?
In de week van(af) woensdag 6 mei 2020 houden we vast aan dat wat u en de kinderen nu
gewend zijn en wat goed gaat: het thuisonderwijs, zoals dit voor de meivakantie op uw
school is vormgegeven. Hiermee bewaren we de rust en geven we u en ons de tijd die nodig
is om de fase vanaf maandag 11 mei 2020 vorm te geven. Nu er gekozen is om de scholen
vanaf maandag 11 mei 2020 weer te openen, is het belangrijk om zorgvuldig te bekijken op
welke wijze dat verantwoord kan.
Richtlijnen en protocollen
Wij krijgen daarvoor richtlijnen en protocollen vanuit de sector primair onderwijs (PO-raad)
en met ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Deze worden vervolgens
vertaald naar onze specifieke situatie.
Hoe geven we het onderwijs vorm?
De meest voor de hand liggende keuze, is die van gespreid lesgeven. Dit houdt in dat we niet
alle leerlingen tegelijk les geven, maar kiezen voor een bepaald aantal leerlingen per dag. De
komende dagen buigen we ons over de vraag welk scenario het best past op de individuele
scholen. We willen er alles aan doen om uw kind(eren) weer op school te kunnen
ontvangen. Daarbij stellen we ons allerlei vragen, zoals: Hoeveel ruimte is er? Hoe groot zijn
de groepen? Hoeveel leerkrachten zijn er beschikbaar? Daarbij zullen we voor Sbo De Meie
rekening houden met de specifieke richtlijnen die gelden voor het speciaal basisonderwijs.
In de meivakantie bekijken we hoe we onze scholen vanaf 11 mei 2020 op een
verantwoorde wijze kunnen heropenen.
Opvang weer mogelijk
Met deze eerste kleine stappen van thuisonderwijs naar onderwijs op school, heeft u als
ouder niet meteen uw handen weer vrij. Uw kind is waarschijnlijk een deel van de tijd op
school. Op de dagen dat uw kind(eren) naar school gaan, zal er buitenschoolse opvang (BSO)
voor uw kinderen beschikbaar zijn. Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale
beroepen gaat ook na 11 mei 2020 door, en heeft prioriteit. We informeren u later of de
opvang in zijn huidige vorm wordt voortgezet. Zijn er dingen in uw situatie veranderd en
heeft u hulp nodig? Misschien is er iemand ziek, heeft u meer werk?
Laat ons dit dan weten.
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We zijn er voor u
Behoort uw kind of iemand in uw thuissituatie tot de risicogroep? Laat ons dit weten. In
overleg kijken we hoe we uw kind(eren), in voorkomend geval, op een andere manier
kunnen onderwijzen. We begrijpen dat het na het thuisonderwijs een hele stap kan zijn om
nu weer naar school te gaan. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt.
U hoort van ons
Wij doen er alles aan om ook deze fase op professionele wijze vorm te geven. Hoe we dit
verder invullen, hoort u van ons in een tweede brief. Deze ontvangt u uiterlijk op 1 mei
2020. Maakt u hierover vooral niet teveel zorgen in de meivakantie. Geniet zoveel mogelijk
van de dagen samen met uw kind(eren). Van de zon, van de natuur en vooral van elkaar:
zodat we gezamenlijk met hernieuwde energie de nieuwe fase ingaan.
Met warme groet,
mede namens de schooldirecteuren van OBASE,
drs. E. (Ewald) de Keijzer
directeur-bestuurder OBASE
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