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

Beste ouders/verzorgers,
Ik bespaar u een toelichting op alles wat er zich in de laatste dagen heeft afgespeeld ten aanzien van de
heropening van de scholen. Het is het allemaal waard geweest want …
aanstaande maandag zijn álle kinderen weer van harte welkom op álle VCO-scholen!
Wij van VCO zijn zo blij dat onze scholen en pleinen maandag weer gevuld worden door de kinderen en
al het ‘leven’ dat zij meebrengen en veroorzaken. Ik kan me zo voorstellen dat u er net zo naar uitziet.
Ik heb dit al vaker gezegd, maar u mag uzelf echt een zelfwaarderende schouderklop geven. Wellicht
bent u helemaal niet trots op uw eigen thuisonderwijs-prestaties en had u het veel beter willen
(kunnen) doen, maar u heeft gedaan wat u kon doen in zeer complexe omstandigheden.
Onze eigen meester (en vader en zoon) Bart Jansen heeft, na zijn “Ode aan de ouders” en “Krijg lekker
de rambam”, deze week zijn ”Naar school” voor ons en u ingezongen. Ik denk dat u zich erin herkent!
Vooropgesteld; uit alle corona-onderzoeken blijkt dat het risico op besmetting van én door jonge
kinderen in de scholen bijzonder gering is! Toch nemen we ieders veiligheid bloedserieus, door vooral
ons gezonde verstand te gebruiken en ons niet te laten leiden door (ongefundeerde) angst. En omdat
we kwaliteit willen leveren, kiezen we voor maatregelen in de scholen die ook écht uitvoerbaar zijn.
We hebben goed overlegd wat de grote bedoelingen zijn waaraan alle scholen zich moeten houden.
Daarbij zijn ook een aantal concrete afspraken gemaakt die voor álle VCO-scholen gelden.
•

Morgen (vrijdag) zullen de meeste scholen hun online-onderwijsprogramma aanpassen om als team
zich goed te kunnen voorbereiden op de bijzondere volgende week.

•

Alle bekende hygiënemaatregelen worden weer strak uitgevoerd en gestimuleerd (handen wassen,
in elleboog niezen, direct na schooltijd naar huis, extra schoonmaak gedurende de dag, etc.)

•

Alle VCO-scholen blijven het huidige corona-continurooster voortzetten tot de zomervakantie.

•

Iedere leerling wordt vanaf maandag weer op school verwacht, tenzij hij/zij corona-gerelateerde
klachten vertoont (zie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte--Besmettelijkheid).

•

Enkelvoudige milde verkoudheidsklachten (dus zonder behoorlijk hoesten en/of koorts) wordt niet
beschouwd als corona-klacht. Het kind mag dus naar school.

•

De enige volwassenen in het gebouw zijn de personeelsleden (inclusief student-leerkrachten) en,
indien goed overlegd met de directie, onmisbare externe leerlingbegeleiders of hulpverleners.

•

We vragen u een mondkapje/masker te dragen bij het brengen/halen van uw kind, zeker wanneer
het lastig is om ruime afstand van anderen te houden. Maximaal één haler/brenger per kind!

•

Volg de aanwijzingen van de school ten aanzien van het halen/brengen en de pleinorganisatie.

•

Medewerkers en leerlingen worden niet verplicht tot het dragen van een mondkapje/masker in de
school, maar natuurlijk staat het iedereen vrij hier wel voor te kiezen.

•

Volwassenen houden in de scholen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Leerlingen onderling niet.

•

Oudergesprekken vinden alleen in uiterst uitzonderlijke situaties fysiek in de school plaats, met
toestemming van de directeur, waarbij de algemene maatregelen worden nageleefd.

•

VCO doet niet aan het ‘cohoteren’ van de leerlingen (structureel opdelen in kleine groepjes). Het
draagt niet bij aan de veiligheid en het is niet langdurig uitvoerbaar. Daarnaast zien we hierin een
belemmering voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs.

•

Bij een vastgestelde besmetting gaat de hele klas (en de leerkrachten) vijf dagen in quarantaine en
wordt er online-onderwijs verzorgd. Daarna mag iedereen weer naar school, mits de testuitslag
negatief is. Wij gaan het testen niet verplichten. Betreffende leerlingen blijven nog vijf dagen langer
in quarantaine. Het is voor de school niet uitvoerbaar om die leerlingen ook dan online-onderwijs te
bieden. De school voorziet de ouders wel van een ‘thuisonderwijspakket’.

•

In overleg met de gemeente mogen de sportaccommodaties gebruikt worden door de scholen. Dat
betekent dat de bewegingslessen hervat kunnen worden, mits de veiligheid te realiseren is (ook
tijdens het reizen/vervoer). Iedere school bepaalt en organiseert dit zelf. Een eventuele vakdocent
geeft les op ruime fysieke afstand. De eigen groepsleerkracht begeleidt de leerlingen fysiek-nabij.

Veiligheid, kwaliteit en uitvoerbaarheid… dat is waar wij als VCO’ers voor gaan de komende periode.
Wij kunnen dan wel niet alles wat we zouden willen doen, maar we doen beslist wat wij kunnen.
Daar kunt u van op aan!
Ik hoop u zo goed geïnformeerd te hebben. Al het overige volgt via uw eigen school.
Met de kinderen, met u en met al mijn VCO-collega’s zie ik enorm uit naar aanstaande maandag, naar
het moment waarop de VCO-scholen weer worden ingenomen door onze kinderen!
Hartelijke groet,
Freek ten Klooster

