Den Haag, 7 februari 2021

Geachte leden van de MR,
U ontvangt deze brief omdat wij diverse reacties hebben ontvangen van ouders (vaak via
de MR) op onze bestuurlijke richtlijn dat scholen op 8 februari openen met halve
groepen. In de reacties van ouders zien we drie stromingen:
1. Ouders die het liever anders hadden gezien en voorstander zijn van opening van de
scholen met hele klassen.
2. Ouders die grote zorgen hebben over het opengaan met hele klassen en blij zijn met
de lijn van SCOH voor de komende twee weken.
3. Ouders die geen uitgesproken opvatting hebben.
Daarom zetten we in deze brief onze overwegingen uiteen die leidden tot dit bestuurlijke
besluit.
We begrijpen de zorgen en realiseren ons dat er andere verwachtingen zijn gewekt toen
het kabinet sprak over de scholenopening. We zijn ons bewust van de enorme
inspanningen die ouders moeten leveren en de energie die het kost om de kinderen te
begeleiden bij het afstandsonderwijs.
Als bestuur proberen we in deze tijd met ongekend ingewikkelde vraagstukken onze weg
te vinden en zo dicht mogelijk bij onze kernwaarden te blijven. Elke keer moeten we de
afweging maken tussen zwaarwegende factoren als onderwijskwaliteit en de veiligheid
voor ons personeel, onze leerlingen en de ouders.
We zitten in een fase van de pandemie waarin sprake is van nog besmettelijker varianten
van het Covid19-virus en met een derde golf in aantocht. Veiligheid voor onze
leerkrachten, onze leerlingen, hun ouders en andere familieleden staat daarom meer dan
ooit bij ons voorop.
Als uitgangspunten hanteren we dat de uitvoering van het onderwijs veilig, verantwoord
en uitvoerbaar moet zijn.
Daarom zochten we naar een onderwijsmodel dat zodanig robuust is dat het met de
onzekerheid van besmettingen kan omgaan en waarbij het onderwijs zo consistent
mogelijk doorgang kan vinden. We hebben primair gekozen voor een model met halve
groepen. Daardoor nemen de risico’s op besmettingen voor leerlingen en leerkrachten af,
omdat we werken met kleinere groepen en de 1,5 meter afstand beter in acht kunnen
nemen. Bovendien hoeft slechts een halve groep in quarantaine als er sprake is van een
besmetting in de groep. Zo hopen we voor een langere periode fysiek onderwijs te
kunnen blijven geven.
Scholen die de mogelijkheid hebben om op een veilige manier het onderwijs met hele
groepen te kunnen vormgeven, doen dit altijd met inachtneming van de
cohorteringsadviezen van het OMT.
We hebben de afgelopen dagen contact gehouden met het dagelijks bestuur van de GMR
en deze brief ook aan hen voorgelegd. Deze brief wordt ook toegankelijk gemaakt voor
ouders zodat ook zij de overwegingen die leidden tot ons bestuurlijk beleid, nogmaals
kunnen nalezen.
Na de persconferentie van 23 februari maken we een nieuwe afweging voor het onderwijs
na de voorjaarsvakantie.

Als bestuur vertrouwen we erop dat de MR-en en de schooldirecties samen optrekken om
deze lastige periode tot een goed einde te brengen. We moeten het samen doen. En ook
na de voorjaarsvakantie zijn we er nog niet. We verwachten dat we tot de zomer te
maken blijven houden met een hybride vorm van afstandsonderwijs en fysiek onderwijs.
In goed overleg met de MR-en en de schooldirecties gaan we dit vormgeven.
Veel dank voor uw inzet en houd vol!
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