Aan alle ouders van leerlingen van de
scholen van Openbaar Onderwijs Groningen

17 april 2020

Vervolg coronamaatregelen
ID

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Komende week komt de overheid met nieuws over de volgende fase van de corona-maatregelen.
Misschien krijgen we te horen dat de scholen na de meivakantie weer (deels) open mogen, maar het kan
ook zijn dat de scholen langer dicht blijven. Wat de besluiten zullen zijn moeten we afwachten. Wel willen
we u alvast even meenemen in onze voorbereiding.
Scenario’s voorbereiden
In aanloop naar de persconferentie van dinsdag 21 april wordt er op alle scholen nagedacht over een
eventuele heropening van de scholen en ons onderwijs in de komende periode. U kunt erop rekenen dat
we samen met de autoriteiten zorgvuldige afwegingen maken en ons zo goed mogelijk voorbereiden op
de verschillende mogelijkheden. Tegelijk gaan de voorbereidingen voor het komende schooljaar ook
onverminderd door.
Aandacht voor veiligheid
Het staat voorop dat óók de komende periode de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers
centraal staat. We vinden aandacht voor zorgen en het gevoel van veiligheid erg belangrijk. We volgen het
veiligheidsbeleid vanuit het RIVM zorgvuldig op en nemen waar nodig maatregelen om risico’s zo veel
mogelijk te beperken.
Scholen open of dicht?
Mocht de overheid besluiten dat de scholen na de meivakantie (gedeeltelijk) weer open kunnen, dan zal
dit op kleine schaal en uiterst gecontroleerd gebeuren. We weten nog niet wat er wordt besloten. Zeker is
dat we in elk geval niet volgens een regulier rooster naar school gaan na de meivakantie. De richtlijnen
over of de leerlingen na de meivakantie weer enkele uren naar school kunnen, of dat we toch nog een
tijdje doorgaan met onderwijs op afstand horen we dinsdagavond van premier Rutte.
Donderdag 23 april hoort u van ons
Na de persconferentie van de overheid buigen we ons samen met de schoolleiding over wat dit precies
per school betekent. U ontvangt hierover op donderdag 23 april bericht voor de school van uw kind(eren).
Ten slotte willen we u nogmaals laten weten dat we begrijpen dat thuisonderwijs een echte uitdaging is
en u wellicht toeleeft naar het moment dat leerlingen weer op school aan de slag kunnen. We willen u
laten weten dat onze medewerkers de leerlingen missen en we allemaal reikhalzend naar dat moment
uitkijken.
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,

De heer Theo Douma
Voorzitter College van Bestuur

