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Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen
Freek ten Klooster, bestuurder
Stand van zaken m.b.t. coronavirus en VCO-scholen

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u een volgende informatiebrief. Ik hoop dat u er even de tijd voor wilt nemen!
In deze brief licht ik u graag de volgende (vetgedrukte) onderwerpen toe:
• aanscherping van corona-maatregelen en gevolgen voor VCO-scholen;
• VCO-protocol blijft gelden;
• verlenging huidig continurooster;
• herstart vrijdagmiddag-lesmiddag voor groepen 5 t/m 8;
• vrijwillige ouderbijdrage;
• onderzoek naar schooltijden ‘na corona’ op alle VCO-scholen.
Afgelopen maandagavond heeft het kabinet een aanscherping van maatregelen afgekondigd in de hoop
de huidige corona-aanval te breken. Deze maatregelen hebben vooralsnog geen directe gevolgen voor
de continuïteit van het basisonderwijs. Het benadrukt echter nog maar eens dat we alert moeten
blijven op de organisatie in en rond onze scholen.
We gaan ervoor om voor u de schoolweek van uw kinderen zo voorspelbaar mogelijk te houden, zodat
dit voor u niet ook nog een zorg erbij is. De voortgang van de lessen staat bij ons voorop. De tijdelijke
uitval van personeelsleden vanwege gezondheidsklachten en corona-testrondes loopt echter hard op.
Tot nu toe is het de schoolteams in bijna alle gevallen gelukt om vervanging of een andere oplossing te
organiseren. Dit legt forse claims op ieders inzet, maar we blijven er samen voor gaan!
De eerder opgestelde richtlijnen en afspraken, zoals beschreven in het VCO-protocol blijven gelden.
Denk hierbij aan: wat u moet doen wanneer uw kind of een gezinslid klachten heeft die coronagerelateerd kunnen zijn, wat de afspraken zijn rondom toegang tot plein en school, maar ook hoe de
VCO-scholen omgaan met groepsactiviteiten. Tussentijds wordt het protocol telkens geactualiseerd.
In achterliggende weken is het corona-overleg tussen alle betrokkenen binnen VCO onverminderd
blijven doorgaan. Dit overleg heeft onder andere twee nieuwe besluiten opgeleverd.
1. De huidige schooltijden en het tijdelijke continurooster op de VCO-scholen worden verlengd tot
(in ieder geval) de kerstvakantie.
2. De vrijdagmiddag-lesmiddag wordt weer geactiveerd voor de groepen 5 t/m 8.
Voor alle VCO-scholen ziet het weekrooster er daardoor als volgt uit:
Maandag, dinsdag, donderdag
08.30 – 14.30 uur
Woensdag
08.30 – 12.30 uur
Vrijdag
08.30 – 12.30 uur groepen 1 t/m 4
08.30 – 14.30 uur groepen 5 t/m 8 *
* De vrijdagmiddag op De Rank en De WAS wijkt hiervan af vanwege het Hoornse Model wat beide
scholen al hanteerden. Betreffende ouders worden door de eigen directeuren geïnformeerd.

Dit betekent ook dat de huidige ondersteuning van de Tussenschoolse Opvang (TSO) nodig blijft. Dit
brengt echter forse extra kosten met zich mee, waarin de overheid niet voorziet.
In mijn vorige brief heb ik u daarom gevraagd om een VRIJWILLIGE bijdrage voor de weken tot de
herfstvakantie. Met uw bijdragen zijn de kosten gedekt voor 20% van de leerlingen. Dank u wel!
Op nadrukkelijk aanraden van de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad,
durf ik het aan om u nogmaals om een VRIJWILLIGE bijdrage te vragen
voor de acht weken tot kerst. Per kind gaat het om een bedrag van € 19,20
(€ 0,80 per leerling, drie dagen per week).
U mag op ‘klassieke wijze’ uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer:
NL 49 INGB 0671 613 170
ten name van Stichting VCO Harderwijk-Hierden.
Of gebruik onderstaande betaallink of van de QR-code hiernaast.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=9C93ZF1dmiFAyIrrg3OBxRYl8sOBcska
Het corona-tijdperk heeft ieders denken op gang gebracht ten aanzien van het tijdelijke continurooster.
In de zomervakantie heb ik besloten een specialist te raadplegen. In de tweede schoolweek is het team
van directeuren in de complexe wereld van (veranderende) schooltijden en continuroosters gedoken.
Vervolgens is op iedere VCO-school een onderzoekstraject gestart naar de wensen en mogelijkheden
met betrekking tot schooltijden en continuroosters ‘na corona’.
Er zijn vele opties denkbaar, vanzelfsprekend met consequenties voor alle betrokkenen. Wat voor de
één een voordeel blijkt, kan een zorg opleveren voor de ander. Ieder schooltraject wordt daarom met
zorg en aandacht uitgevoerd. Hierbij worden de (eigen) ouders, leerlingen en teamleden nadrukkelijk
bevraagd naar ieders behoeften en wensen en tevens geïnformeerd over wat er wel en niet mogelijk is.
Uiteindelijk zijn het schoolteam en de medezeggenschapsraad doorslaggevend voor de schoolkeuze.
Door het huidige continurooster te verlengen tot kerst, voorkomen we een jojo-effect met waarschijnlijk
ongewenste gevolgen voor ieders organisatie in gezin en werk.
Scholen die op basis van het onderzoek al snel tot de conclusie komen dat de keus valt op “terug naar
de eigen bekende schooltijden” mogen die stap zetten na de kerstvakantie.
Scholen die neigen naar nieuwe/andere schooltijden, geven een diepgaander vervolg aan het onderzoek
en komen zo tot een keuze die uitgewerkt wordt in een plan van aanpak inclusief tijdspad. In principe zal
zo’n nieuw/ander rooster ingaan per nieuwe schooljaar. Dit betekent dan waarschijnlijk een verlenging
van het huidige corona-rooster tot de zomervakantie.
Vanzelfsprekend hangen uitkomsten mede af van het gedrag van het coronavirus in de komende tijd.
Iedere schooldirecteur brengt de achterban op de hoogte van de ontwikkelingen van het eigen traject.
Deze brief schrijvende, ervaar ik opnieuw hoe bizar deze tijd eigenlijk is.
En dat het uw, mijn, ieders opdracht is om begrip vóór elkaar en compassie mét elkaar te hebben.
Want juist nu moeten we het echt samen blijven doen.
In het belang van de opvoeding van en het onderwijs aan uw kinderen!
Uw schooldirecteur blijft u vanzelfsprekend voorzien van schoolse informatie.
Wanneer het nodig is, kom ik weer in de lucht.
Hartelijke groet, Freek ten Klooster

