
 

 

 

Brief aan ouder(s)/verzorger(s) i.v.m. het coronavirus  

 

Rossum, 23 april 2020 

 

Betreft: update corona maatregelen 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Hierbij wil ik u informeren over het opengaan van de scholen op maandag 11 mei a.s. en de 

werkwijze daarbij. 

We komen in een nieuwe fase waarbij de overheid wat meer ruimte geeft om de kinderen op 

school te kunnen ontvangen. Als eerste wil ik aangeven, mede namens vele leerkrachten, 

dat wij dit fijn vinden. Afstandsonderwijs is veelal goed vormgegeven met veel inspanning 

van leerkrachten maar het heeft ook veel van u als ouders gevraagd. Ik wil bij deze 

nogmaals iedereen bedanken voor alle inspanning maar ook voor de veerkracht die dit heeft 

gevraagd. 

Aan de andere kant wil ik ook uw aandacht vragen voor het feit dat we er nog niet zijn. We 

willen de opening van de scholen zorgvuldig organiseren en vinden veiligheid voor kinderen 

maar zeker ook voor alle medewerkers en u als ouders belangrijk. Om dit goed vorm te 

geven zijn allereerst de directeuren van onze Stroomm scholen op dit moment met elkaar in 

gesprek hoe zij de opening van de scholen zo goed mogelijk vorm kunnen geven.  

Volgende week zal voor alle scholen helder zijn welke afspraken wij binnen Stroomm gaan 

hanteren ten aanzien van de inrichting van deze nieuwe fase. Daarbij worden uitspraken 

gedaan met betrekking tot het onderwijsaanbod (welke lessen pakken leerkrachten op en 

hoe worden die gegeven), de verdeling van de kinderen over de week (niet alle kinderen 

kunnen tegelijk naar school), welke veiligheidsmaatregelen er genomen worden en wat dit 

voor u als ouders betekent. 

In de loop van volgende week zullen de scholen de richtlijnen van de overheid maar ook de 

afspraken zoals die binnen Stroomm gemaakt zijn, op schoolniveau verder uitwerken. Deze 

aanpak op schoolniveau wordt door de directeuren tevens besproken met de MR 

(medezeggenschapsraad) van de school. Daarna ontvangt u via de directeur van de school 

concrete en duidelijke informatie over de wijze waarop het onderwijs vanaf maandag 11 mei 

wordt vormgegeven. Uiterlijk dinsdag 5 mei a.s. ontvangt u vanuit de school meer informatie. 

 



 

 

 

Tevens is besloten dat de scholen op 4 en 5 mei gesloten zijn en er op die dagen ook geen 

afstandsonderwijs wordt aangeboden. Deze dagen worden door de scholen gebruikt om de 

opening van de school op 11 mei verder vorm te geven. Van woensdag 6 mei tot en met 

vrijdag 8 mei zal er nog wel afstandsonderwijs worden aangeboden.  

We hopen op begrip voor het feit dat wij nog niet concreet kunnen aangeven hoe de scholen 

op maandag 11 mei opstarten. Nogmaals, omdat we dit zorgvuldig willen doen en hier tijd 

voor nodig hebben passend bij de richtlijnen die ook door de overheid op dit moment nader 

worden opgesteld, vragen wij u geduld te hebben. 

Wij zullen ons wederom samen inspannen om zo goed mogelijk door deze nieuwe periode 

heen te komen. Ik wens iedereen daarbij veel succes toe. Neemt u bij vragen contact op met 

de school van uw kind, zij staan u graag te woord.  

Voor nu wens ik u een goede gezondheid toe en hoop dat u binnen de huidige 

omstandigheden samen met uw kind(eren) toch nog toekomt aan een stuk ontspanning 

gedurende de meivakantie. 

Met vriendelijke groet,  

R.J.A. Koevoets | MSc 

voorzitter College van Bestuur Stroomm  

 

 

 


