
 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Het kabinet heeft besloten om per 8 februari de basisscholen en kinderopvang weer open te stellen 

voor fysiek onderwijs en opvang, met uitzondering van de buitenschoolse opvang.  

 

Dat besluit roept bij ons wat gemengde gevoelens op. Enerzijds zijn wij heel blij dat alle kinderen 

weer naar school kunnen komen en dat wij weer datgene kunnen doen waar wij voor staan; heel 

mooi onderwijs bieden en kinderen ondersteunen in hun ontwikkeling. Dit zullen wij ook de 

komende tijd doen - zo ‘normaal’ als mogelijk. School is niet alleen een plek waar we kennis 

overdragen, maar ook een plek waar sociale contacten zijn en we met elkaar leren samenleven.  

 

Anderzijds zijn er nog wel wat onduidelijkheden en er zijn vele en diverse opvattingen in de 

samenleving over de Corona-aanpak.  Ondanks deze verschillen gaan wij er vanuit dat wij sámen met 

u op een veilige, verantwoorde en uitvoerbare manier open kunnen gaan.  

 

Het heropenen van de scholen gaat gepaard met maatregelen en adviezen, die zijn vertaald in een 

protocol van de PO-raad. Iedere Sarkonschool neemt binnen deze richtlijnen passende maatregelen, 

waarbij wordt gestreefd naar een zo normaal mogelijke onderwijssituatie met aandacht voor ieder 

kind. De school van uw kind zal u hierover aanvullend informeren.  
  
Een voorbeeld van de verplichtingen vanuit de overheid is het quarantainebeleid. Wanneer één 

leerling of medewerker in de groep of afdeling positief getest is, zal de hele groep in quarantaine 

gaan gedurende vijf dagen. Het kind en de betrokken medewerkers blijven tijdens de quarantaine 

thuis. De school zal dan zo snel mogelijk onderwijs op afstand organiseren. Noodopvang is tijdens 

quarantaine niet mogelijk. De overheid stelt dat kinderen en medewerkers na vijf dagen weer naar 

school kunnen komen, mits zij negatief getest zijn.  

 

We doen daarom een dringend beroep op u om bij verkoudheidsklachten uw kind thuis te houden. 

Op deze wijze beperken we namelijk het risico dat besmettingen de school binnenkomen en dat 

groepen in quarantaine moeten.  Volgens de richtlijnen kunnen scholen overwegen het gebruik van 

mondkapjes te verplichten. Sarkon heeft besloten dat niet te doen. Wij willen in de scholen een zo 

normaal mogelijke setting creëren waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. 

 

Deze situatie zal opnieuw veel van ons allen vragen. We hebben ervaren dat veel ouders zich in de 

afgelopen periode zeer flexibel hebben opgesteld en een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd 

om het onderwijs op afstand samen met de scholen uit te voeren. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar. 

Ook in de komende periode zullen we samen met u het heropenen van de scholen een succes 

maken.  

 
 
 


