
Beste ouders/verzorgers,  
 
Gisteravond heeft u tijdens de persconferentie van de overheid kunnen vernemen dat  
de basisscholen na de meivakantie weer open gaan. De leerlingen gaan vanaf 11 mei  
in eerste instantie maximaal de helft van de tijd naar school.  
 
Vorige week zijn we gestart met de eerste voorbereidingen en vandaag hebben we  
als managementteam en teams de kaders en uitgangspunten geformuleerd op basis  
van de richtlijnen van de overheid.  
 
De kernvraag is: Hoe realiseren we dat de kinderen voor de helft van de tijd naar  
school gaan en de helft van de tijd thuiswerken?  
 
Daarbij moeten we rekening houden met de veiligheid voor leerkrachten en  
leerlingen. Tevens nemen we mee dat u als ouder meer mogelijkheden krijgt om te  
kunnen werken / thuis te kunnen werken.  
 
De komende dagen zullen wij de tijd nemen om dit goed met elkaar te bespreken en  
een plan te realiseren waar we na de meivakantie mee kunnen gaan werken. Vanavond  
is er een overleg met het toezichthoudend bestuur. Donderdagavond worden de  
plannen doorgesproken met de medezeggenschapsraden. Inmiddels hebben we al  
informatie ontvangen van de raden en van individuele ouders. We nemen deze input  
mee in de uitwerking van ons plan.  
 
We streven er naar om u z.s.m. verder te informeren. Er moeten echter vele vragen  
worden beantwoord en dit vraagt de nodige tijd en zorgvuldigheid. Ook wachten we  
nog op de specifieke richtlijnen van de overheid t.a.v. schoonmaak, hygiëne, e.d.  
 
Het is voor u en voor leerkrachten schakelen. Fase 1, het onderwijs op afstand van de  
afgelopen weken, gaan we afsluiten. Fase 2, intern noemen we deze fase '50-50 onderwijs', 
staat nu voor de deur. Het vraagt om nieuwe creativiteit, flexibiliteit en energie. Samen zetten  
we onze schouders er onder en streven we naar het meest haalbare.  
 
Met vriendelijke groet, namens beide teams. 
 
Mariët Korteweg, Bart Scheffer en Gerbert Boor 


