
 
 

Purmerend, 4 februari 2021 

Geachte ouders en/of verzorgers, 

 
Scholen in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en de kinderdagopvang gaan vanaf 8 februari a.s. weer 
open. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. Dat heeft het kabinet op dinsdagavond bekend gemaakt. 
Het kabinet heeft ook aangegeven dat er extra maatregelen getroffen moeten worden om het risico voor 
leraren en kinderen te minimaliseren.  

De besturen van OPSPOOR, CPOW en Montessori Onderwijs Purmerend erkennen het belang dat onze 
leerlingen weer fysiek onderwijs kunnen volgen. We zullen ons inzetten om een opening op 8 februari te 
realiseren, waarbij ons gezamenlijke uitgangspunt is dat dit op een verantwoorde, veilige en uitvoerbare wijze 
gebeurt. Hieronder willen wij u informeren wat dit betekent. 

Het kabinet heeft aangegeven dat het essentieel is dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal 
contacten zo veel mogelijk te beperken. Het is als bestuur onmogelijk om voor alle scholen dezelfde richtlijnen 
op te stellen, omdat op iedere school de situatie anders is. Wij kiezen daarom gezamenlijk voor een aanpak op 
maat.  

De besturen zullen alle scholen vragen om maatregelen te treffen die het beste passen bij de eigen situatie. 
Daarbij speelt de fysieke ruimte een rol, het aantal beschikbare leerkrachten, de grootte van de klassen en het 
onderwijsconcept van een school.  

Scholen kunnen bijvoorbeeld aanpassingen doen in de schooltijden en het lesrooster of groepen opsplitsen. 
Ook zal er zeer kritisch gekeken worden naar de noodzaak om ouders en externen de school in te laten. 
Uiteraard hanteren scholen zo veel als mogelijk hygiëne maatregelen. De school van uw kind(eren) zal u zo snel 
mogelijk informeren welke afspraken er zullen gelden.    

Een andere belangrijke maatregel die het kabinet heeft aangekondigd is de verplichte quarantaine voor de 
gehele klas wanneer een leerling positief getest is. Dit geldt ook voor de leerlingen met ouders die een cruciaal 
beroep uitvoeren. Er wordt dan overgestapt op afstandsonderwijs. Het is voor niemand nog goed in te schatten 
wat de consequenties zijn van deze maatregel in de praktijk. Als dit op de school van uw kinderen aan de hand 
is wordt u via de school verder geïnformeerd.   

Als gezamenlijke besturen van de scholen in Purmerend en omliggende gemeenten zijn wij uiteraard blij dat we 
onze leerlingen weer mogen ontvangen en dat de risico’s gering worden geschat. Evengoed kunnen wij goed 
begrijpen dat medewerkers, ouders en wellicht ook kinderen zich onzeker voelen over de situatie. Wij voelen 
ons uiterst verantwoordelijk om de opening zo veilig als mogelijk te realiseren en kiezen daarbij bewust voor de 
hierboven beschreven aanpak op maat.  

Onze scholen hebben uw medewerking en begrip bij de uitvoering hard nodig en wij hopen op u te kunnen 
rekenen de komende periode.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Chris van Meurs       Erik Abbink en Suzanne Derwig 
College van bestuur      College van bestuur   
OPSPOOR       CPOW en MOP 


