Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Anderhalve week zijn we bezig op school en ik kan u vertellen dat het team erg blij is, dat
we zo’n beetje alle kinderen weer gezien hebben. We vinden het fijn om het onderwijs
weer op te pakken en met elkaar vooruit te denken. We vinden het ook een bijzondere
ervaring, die we met zijn allen delen. Bijna twee maanden hebben we afstand moeten
nemen, maar het heeft ons op een bepaalde manier ook dichter bij elkaar gebracht. Niet
alleen de kinderen en de leerkrachten, maar ook de ouders en de leerkrachten en de
leerkrachten onderling. Hoe vervelend de oorzaak van die tijdelijke afstand ook is, op
een bepaalde manier is het toch ontzettend waardevol geweest. Ik hoop dat we het
goede van deze bijzondere tijd kunnen bewaren en het minder goede van daarvoor
achter ons kunnen laten. Met andere woorden, dat we hier met zijn allen opgewekter en
positiever uitkomen.
Gisteren heeft u wellicht de persconferentie gezien en gehoord dat de basisscholen per
8 juni weer volledig open mogen. Dat houdt in ieder geval in, dat we tot dat moment het
onderwijs blijven geven, zoals we dat nu georganiseerd hebben. Echter, hoe we op 8 juni
precies verder kunnen, is nu nog niet duidelijk. De PO-raad, die ons van advies,
protocollen en richtlijnen voorziet heeft aangegeven dat zij op zijn vroegst op woensdag
27 mei alles heeft beschreven. Gezien de ervaringen die we eerder opgedaan hebben,
kiezen de directeuren van alle WSKO scholen ervoor, om niet eerder dan 28 mei een
besluit te nemen over hoe dat er concreet uit gaat zien.
U denkt wellicht, volledig open is toch gewoon volledig open. Maar dat ligt iets
genuanceerder. Om onze organisatie goed neer te zetten, hebben we de hulp van veel
externen nodig. Volgens de huidige richtlijnen, mogen juist zij nog niet de school
betreden. Bijvoorbeeld het continurooster valt of staat bij de inzet van vrijwilligers. Op het
moment dat zij niet op school mogen komen, zullen we moeten bekijken hoe we dat
vorm gaan geven.
Vandaar dat ik u op dit moment nog even om geduld vraag. Volgende week woensdag
ontvangen we de richtlijnen en protocollen. In de dagen daarna zullen we dan met
directies, leerkrachten en de MR beslissingen nemen. Dat betekent dat ik u op zijn
vroegst een week voor 8 juni kan vertellen, hoe ons onderwijs tot het einde van het
schooljaar eruit gaat zien.
Een besluit dat we helaas al wel hebben moeten nemen, is dat het schoolreisje niet
doorgaat. We kijken op een later tijdstip (in samenwerking met de MR) naar een
eventueel alternatief programma, of bijvoorbeeld compensatie. Ik bericht u hierover,
zodra we een besluit genomen hebben.
Bedankt voor uw begrip en ik wens u een heerlijk lang en zonnig weekend.

Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

