
 

 

 

 

 

Rossum, 7 oktober 2020 

 

 

Betreft: tussentijdse aanpassing Corona maatregelen 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Op dit moment wordt de samenleving geconfronteerd met oplopende Corona besmettingen. 

De regering heeft daarbij nieuwe (strengere) richtlijnen afgekondigd. Zo zijn er voor (het 

betreden van) openbare gebouwen andere regels en richtlijnen aan de orde. Hieronder treft 

u de wijzigingen aan die vanaf heden van toepassing zijn in onze scholen. Deze wijzigingen 

zijn een aanvulling op de reeds bestaande maatregelen zoals opgenomen in het Stroomm 

protocol Openstelling basisscholen per 24 augustus. 

 

Aanwezigheid van ouders in het schoolgebouw 

We willen de aanwezigheid van volwassenen, anders dan de medewerkers van de school, 

zoveel mogelijk beperken. Om die reden worden er geen ouderavonden meer georganiseerd 

op school. Deze worden op een andere (digitale) wijze vormgegeven. Hoe dit specifiek wordt 

georganiseerd hoort u via de school zelf.  Bij uitzondering kunnen individuele gesprekken 

met ouders plaats vinden op school. Indien dit het geval is vragen wij u om bij betreding van 

de school een mondkapje te dragen. Bij een gesprek dat zittend wordt gevoerd en dat meer 

tijd vraagt kan het mondkapje worden afgedaan. Daarbij wordt natuurlijk tevens de 

anderhalve meter afstand gehouden.  

 

Communicatie 

We willen u op de hoogte houden van besmettingen die zich binnen de school voordoen.          

Zo zullen alle ouders van de school worden geïnformeerd indien een leerling of een 

medewerker positief is getest op Corona. Vanuit privacy overwegingen wordt daarbij zonder 

overleg met de betreffende ouder(s) niet de naam genoemd maar wel de groep die het 

betreft. Indien er bijzonderheden te melden zijn met betrekking tot een specifieke groep dan 

worden alleen de ouders van deze groep geïnformeerd. 

Mondkapjesgebruik medewerkers                         

De overheid vraagt op dit moment nog steeds aan medewerkers om geen mondkapje te 

gebruiken. Binnen onze scholen zullen medewerkers dat niet doen tenzij een individuele 

medewerker hiervoor vrijstelling heeft van zijn of haar directeur en een mondkapje of ander 

beschermingsmiddel is toegestaan. Aan alle anderen (zoals ouders en externen) wordt 

gevraagd een mondkapje te gebruiken indien zij in de school lopen. Bij langdurig zittend 

werk en het daarbij kunnen garanderen van afstand kan ook hier het mondkapje worden 

afgedaan. 



 

 

 

Het spreekt voor zich dat we met de voorgaande maatregelen proberen te voorkomen dat 

medewerkers van de school besmet kunnen raken en dat daarmee het onderwijs op de 

school zo goed mogelijk door kan gaan. 

Rest mij om opnieuw mijn waardering uit te spreken voor de wijze waarop u als 

ouder/verzorger telkens weer omgaat met aanpassingen die aan de orde zijn. Bedankt 

daarvoor! 

Indien u specifieke vragen heeft over het voorgaande verzoek ik u om zich te richten tot de 

directeur van de school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Robert-Jan Koevoets 

Voorzitter College van Bestuur 

 


