
Datum: 7-9-2020 

Betreft: update Covid-19 

 

Beste ouders/verzorgers, 

In een vorige brief vanuit het calamiteitenteam heeft u kunnen lezen dat wij er alles aan doen om 

besmetting met het Covid-19 virus binnen onze scholen te voorkomen. Dit doen we door de regels 

van het RIVM strikt te blijven volgen.  

Door onvoldoende testcapaciteit van overheidswege kan het zijn dat leerkrachten met gerelateerde 

gezondheidsklachten twee tot vier dagen niet naar hun werk kunnen. Er zijn echter nauwelijks 

invalleerkrachten. De school zal indien er geen oplossing is, niets anders kunnen doen dan u te 

vragen uw kind(eren) thuis te houden. Wij hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen.  

Teamleden zullen zorgen voor voldoende verwerkingslesstof voor uw kind en als de situatie langer 

aanhoudt wordt thuisonderwijs waar mogelijk opgestart. De mate waarin is afhankelijk van de 

mogelijkheden; als leerkrachten namelijk thuisblijven met milde klachten is dit makkelijker te 

realiseren dan wanneer mensen ernstig ziek zijn. De school informeert u over de wijze waarop het 

onderwijs voortgang gaat vinden. 

We proberen snel te schakelen tussen fysiek en digitaal onderwijs. Alle scholen zijn hard bezig om dit 

hybride-onderwijs vorm te geven, anticiperend op het moment dat er een besmettingsuitbraak is of 

als teamleden niet naar het werk kunnen. Zolang het virus over de wereld zwerft moeten we daar 

helaas rekening mee houden.  

We begrijpen dat deze situatie voor u de nodige gevolgen heeft en dat thuisonderwijs van u de 

nodige medewerking verlangt. Een goede samenwerking tussen u en de school is echter nodig om 

het onderwijs voortgang te laten vinden. 

Er bereiken ons vragen over de ventilatiesystemen in de scholen. Het RIVM geeft aan dat ventileren 

volgens de minimale eisen van het Bouwbesluit (wet- en regelgeving omtrent gebouwen) afdoende 

is. Veel van onze scholen hebben een mechanisch ventilatiesysteem, maar enkele niet. Door te 

ventileren met buitenlucht door het openen van ramen, kunnen we ook bij deze panden aan de 

gestelde eisen van het Bouwbesluit voldoen.  In overleg met de GGD zijn we overgegaan tot de 

aanschaf van CO2 meters voor in de lokalen. Het CO2 niveau is een goede graadmeter voor de 

luchtkwaliteit en dus ventilatie behoefte. Door de meters (met stoplicht functie) komt er zicht in het 

CO2 niveau en kan er ‘op maat’ geventileerd worden waardoor onnodige klachten over kou zoveel 

mogelijk worden voorkomen. 

 

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van bestuur CPOW en MOP. 

 


