
             

Datum:   4 februari 2021  

Onderwerp: Heropening basisonderwijs 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Op basis van de adviezen van het OMT heeft het demissionair Kabinet op 31 januari jl. besloten om het 
basisonderwijs (exclusief BSO) vanaf 8 februari weer open te stellen. De scholen gaan niet ‘gewoon’ open. Er 
is nog steeds sprake van een pandemie met ernstige gevolgen voor onze samenleving. Veel is nog onduidelijk 
en onvoorspelbaar. Er zijn dan ook door de overheid strikte voorwaarden verbonden aan de openstelling van 
de scholen. De veiligheid van kinderen en medewerkers staat daarbij voor ons voorop.  
 
Met deze gezamenlijke brief willen wij u als schoolbesturen uit Den Bosch duidelijk maken wat dit 
kabinetsbesluit voor u als ouders/verzorgers betekent en hoe wij in Den Bosch met deze situatie omgaan.  
 
Allereerst willen wij onze grote waardering uitspreken voor de wijze waarop u de afgelopen periode samen 
met ons invulling heeft gegeven aan het thuisonderwijs. Er is veel van u gevraagd en het zal zeker niet altijd 
gemakkelijk zijn geweest. Door uw inzet en betrokkenheid heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan het 
leren en de ontwikkeling van uw kind(eren) in deze lastige periode.  
 
Zoals door het kabinet besloten, openen wij aanstaande maandag de deuren van al onze scholen. We vinden 
het fijn dat we de kinderen weer op school mogen verwelkomen. Alle groepen in Den Bosch gaan dan hele 
dagen naar school. Door de wettelijke verplichtingen en noodzakelijke aanvullende maatregelen zal alles 
zeker in het begin nog niet als vanouds zijn, maar we streven er wel naar om alles voor de kinderen zo 
‘normaal’ mogelijk te laten verlopen. De school zal u z.s.m. laten weten welke afspraken er gaan gelden. De 
MR is betrokken bij het maken van deze afspraken.    
 
Op basis van de onzekerheid over de Britse variant, heeft de overheid besloten tot ingrijpende aanvullende 
maatregelen, waardoor kinderen niet altijd naar school kunnen. Als er sprake is van een Coronabesmetting 
in een groep, zullen alle leerlingen (én hun leerkrachten) uit die groep vijf dagen in quarantaine moeten. De 
kinderen die na die periode worden getest en een negatieve uitslag krijgen, kunnen daarna weer naar school. 
Dit kan dus betekenen dat u gedurende de dag bericht krijgt dat u uw kind moet komen ophalen of dat u ’s 
avonds medegedeeld wordt dat uw kind de dag erna niet naar school kan komen. Er wordt getracht dat de 
groep dan thuisonderwijs krijgt en die omschakeling vraagt soms ook wat voorbereidingstijd.  
 
Om de scholen zo goed en lang mogelijk open te houden is het van groot belang dat iedereen zich strikt aan 
alle afspraken met betrekking tot de 1,5m afstand en de hygiënevoorschriften houdt. Het spreekt voor zich 
dat wij dat ook aan u vragen. Alleen vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid lukt het ons om het 
onderwijs aan uw kind in de schoolsituatie te blijven verzorgen. 
 
Met ingang van maandag 8 februari eindigt de noodopvang voor kwetsbare kinderen of kinderen waarvan 
ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep. Alle kinderen zijn vanaf maandag weer, tijdens schooluren, van 
harte welkom op school, maar voor de opvang buiten de schooltijden bent u als ouder/verzorger zelf 
verantwoordelijk.  
 
 
 



 

Behalve de zekerheid dat wij 8 februari weer met al onze leerlingen starten, blijft er ook na alle 
berichtgeving nog veel onduidelijk. Wij begrijpen dan ook heel goed dat u nog de nodige vragen heeft: 
worden er sneltesten afgenomen bij leerkrachten? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat betekent een 
quarantaine van een hele groep voor broertjes en zusjes in andere klassen? Hoe wordt een bron- en 
contactonderzoek uitgevoerd voor kinderen? Etc.  
 
We zullen op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen ook de komende tijd nog regelmatig richtlijnen 
en adviezen vanuit de overheid, het RIVM of onze koepel- en belangenorganisaties krijgen. Als 
schoolbestuurders wegen we of de voorgestelde maatregelen verantwoord, veilig en uitvoerbaar zijn. Samen 
met kinderopvang, gemeente, GGD en ondersteunende diensten bepalen we een gezamenlijke heldere lijn 
voor de basisscholen in Den Bosch en ondersteunen we directeuren en teams bij de uitwerking van de 
afspraken op schoolniveau. We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te informeren maar zijn daarbij 
afhankelijk van bovengenoemde partijen.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en rekenen ook in de komende periode op uw begrip en 
medewerking. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Antonius Abt   -  Helma van Hoof 

ATO-Scholenkring  - Hans Tijssen en Ankie de Laat 

Signum Onderwijs -   Jan Heijmans en Arlene Denissen 

Talentis    - Ton Reijnen 

 

 


