
 

 

 

3e Corona-nieuwsbrief aan ouders 

Schooljaar 2020-2021 

Dwingeloo, 22-10-2020 

Beste ouders, 

Op 21 oktober jl. is het  protocol van september aangescherpt. De reden is u uiteraard bekend. Zoals 

gemeld blijft het aantal positief geteste personen fors toenemen.  Of de huidige maatregelen scherp 

genoeg zijn  zullen de komende weken moeten uitwijzen.  Dat vraagt veel van uw en van ons gedrag, 

maar we houden de moed erin. Alleen samen kunnen we dit!  

Voor de komende periode willen we via deze nieuwsbrief met u delen welke aanpassingen voor de 

scholen van Stichting Talent gelden:                                  

Algemeen:                                       

-Scholen zullen u erop wijzen om buiten het schoolgebouw te blijven en in de schoolomgeving ten 

minste 1,5 m afstand te bewaren.                                 

-De looproutes in de school blijven.                      

-Ventilatie: Meerdere keren per dag  zullen ramen en deuren 10-15 minuten per keer  tegenover 

elkaar worden open gezet.                                     

-Op onze scholen hanteren we nog steeds de RIVM richtlijnen.  

Onderwijs                                     

-Alle activiteiten, zoals vergaderingen, studiedagen, lesvoorbereiding, die belangrijk zijn voor het 

onderwijsleerproces, de zorg en de continuïteit, zullen zoveel mogelijk door gaan.                                   

-Onderwijs-op-afstand kan in bepaalde gevallen als leerkrachten thuis komen te zitten, een -

tijdelijke- oplossing zijn. Scholen gaan verder met de doorontwikkeling van het digitaal onderwijs. 

Het vergt tijd en flexibiliteit om tijdig te kunnen schakelen tussen fysiek onderwijs en onderwijs op 

afstand.                        

-We doen onze uiterste best om alle groepen te blijven bemensen. Dat is, in tijden van lerarentekort, 

niet eenvoudig, we zullen hierin soms naar creatieve oplossingen moeten zoeken. Gelukkig kunnen 

groepsleerkrachten met voorrang getest worden. Dat scheelt al een stuk. We hopen uiteraard van 

harte dat het niet nodig is, maar kunnen echter niet uitsluiten dat we leerlingen naar huis zullen 

moeten sturen.  

Personeel                        

-Is niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals een neus-mondmasker.        

-Lokaal kan, bij verplaatsingen van volwassenen/personeel buiten het leslokaal (waarbij de afstand 

van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden) dit wel dringend geadviseerd worden. Indien dit niet door 

de directie wordt geadviseerd  kan het personeelslid hier uiteraard zelf wel toe beslissen. 

Oudergesprekken/ contacten                                   

-In principe zullen deze digitaal plaats vinden.                                                                                                     

-Alleen in uitzonderlijke situaties kan de school hier van afwijken. De gezondheidscheck en 1,5 m 

dienen dan strikt te worden toegepast. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vieringen-Musicals                                                              

-Zeer dringend advies om dit te organiseren met alleen kinderen en personeelsleden.  

Excursies-groepsactiviteiten buiten school  (schoolreisjes, schoolkampen, museumbezoek etc)           

-Worden tot nader orde uitgesteld om reisbewegingen zo veel mogelijk te beperken 

Hulpouders in de school                                         

-In principe niet. De school dient zeer kritisch af te wegen in hoeverre de aanwezigheid van ouders, 

verzorgers, vrijwilligers, stagiaires strikt noodzakelijk is.  

 

We rekenen op uw begrip en medewerking 

Jan Scholte Albers,  
voorzitter College van Bestuur Stichting Talent. 


