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03-07-2020
Ouders/verzorgers van de VCO-leerlingen
Freek ten Klooster, bestuurder
Heropening VCO-scholen, derde fase (Corona-brief 8)

Beste ouders/verzorgers,
Vorige week woensdag heeft het kabinet verdergaande versoepeling van maatregelen aangekondigd.
Dit heeft geen grote invloed op de situatie in de basisscholen. De belangrijkste wijziging betreft de 1,5
meter afstand. Deze geldt nu namelijk ook niet meer tussen kinderen en personeelsleden.
Personeelsleden (en overige volwassenen) moeten onderling wél 1,5 meter afstand houden.
Ik geef u in herinnering dat we zeker (nog) niet ‘terug naar normaal’ kunnen. Het virus is immers altijd
nog onder ons en daarmee moeten we rekening blijven houden in de organisatie van onze scholen.
Zo blijven we ervoor gaan om het aantal onnodige verkeersbewegingen en contactmomenten tussen
volwassenen in en om de scholen zo maximaal mogelijk te beperken.
In de vorige brieven heb ik u toegelicht dat wij juist daarom het continurooster tijdelijk toepassen.
Afgelopen week heb ik overleg gevoerd met de directeuren, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, de opvangorganisaties en de overige schoolbesturen in Harderwijk.
Op grond daarvan kan ik u nu bevestigen dat de huidige organisatie van de VCO-scholen ook na de
zomervakantie voortgezet wordt tot aan de herfstvakantie.
U bent in de afgelopen weken gewend geraakt aan de richtlijnen en afspraken die gelden op de scholen.
Dit alles staat beschreven in het VCO-protocol. Hierin kunt u onder andere lezen: wat u moet doen
wanneer uw kind of een gezinslid klachten heeft die corona-gerelateerd kunnen zijn, wat de afspraken
zijn rondom toegang tot plein en school, maar ook hoe de VCO-scholen omgaan met groepsactiviteiten.
Met de keuze voor het tijdelijke continurooster, verviel de Tussenschoolse Opvang (het overblijven).
De TSO-medewerkers hebben we in de achterliggende weken ingehuurd om de schoolteams te
ondersteunen bij de pleinwacht buiten, zodat ook de leerkrachten even pauze kunnen nemen.
Normaal worden deze TSO-medewerkers betaald door de ouders die gebruik ervan maken. De scholen
hebben de kosten nu voor eigen rekening genomen, maar inmiddels loopt dit enorm in de papieren.
We hebben daarom de vrijmoedigheid om u om een vrijwillige TSO-bijdrage te vragen voor de zeven
weken tot aan de herfstvakantie. Per kind gaat het om een bedrag van € 16,80.
Het was te kort dag om betaling via Tikkie te organiseren. Volgende week sturen we een Tikkie-link na.
U mag natuurlijk ook nu al op ‘klassieke wijze’ uw bedrag overmaken. Graag naar rekeningnummer:
NL 49 INGB 0671 613 170
ten name van Stichting VCO Harderwijk-Hierden.
Een vrij korte brief dit keer. Voor alle overige (belangrijke!) informatie verwijs ik naar het VCO-protocol.
Ik begrijp dat zoiets niet leest ‘als een goed boek’, maar ik hoop dat u er toch nog eens de tijd voor wilt
nemen. We blijven immers samen verantwoordelijk voor behoud van ieders gezondheid!
Uw schooldirecteur voorziet u nog van de nodige schoolse informatie.
Met vriendelijke groet,
Freek ten Klooster

