Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Zoals beloofd zou ik u berichten als we de protocollen vanuit de PO-raad ontvangen
zouden hebben. Dat zou op woensdag 27 mei gaan gebeuren, maar vanmorgen kreeg ik
het volgende bericht in mijn mail:
‘Volgens planning zouden vandaag - woensdag 27 mei - nieuwe protocollen verschijnen
voor de volledige heropening van de basisscholen vanaf 8 juni. Dat blijkt helaas niet te
lukken, omdat de PO-Raad als opsteller van het document nog wacht op noodzakelijke
informatie van het Outbreak Management Team. Het is momenteel nog niet duidelijk
wanneer deze informatie wel beschikbaar komt.’
Verderop in de mail wordt geadviseerd om pas nieuwe plannen te maken, als de
protocollen er zijn en dat we dus nog geduld moeten betrachten. Nota bene is niet
bekend wanneer die protocollen er komen, dus hoe lang we geduld moeten hebben, is
nog onduidelijk.
U denkt wellicht, hoe moeilijk moet het zijn, in zijn geheel open, is toch gewoon in zijn
geheel open? Maar daar zitten helaas toch nog behoorlijk wat addertjes onder het gras.
Dat heeft onder andere te maken met de inzet van externen. Zolang externen niet ons
gebouw mogen betreden, is de organisatie van bijvoorbeeld een continurooster niet, of
nauwelijks te realiseren. Maar er is meer. Zo zijn er protocollen voor: hygiëne, medisch
handelen, gym, hulpverleners, opvang, enzovoorts. Er moet zorgvuldig bekeken worden
wat wel en niet kan plaatsvinden en wat voor consequenties dat allemaal heeft voor de
dagelijkse gang van zaken. Ik wil en zal u er niet mee vermoeien, maar het zorgt er wel
voor, dat ik nu nog geen duidelijkheid kan geven, over hoe het onderwijs er op en na 8
juni uit gaat zien.
Het is op dit moment niet anders en het geduld wat aan ons gevraagd wordt, moet ik
dus helaas doorschuiven naar u. Op het moment dat we meer weten, zal ik u direct op de
hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,
Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok

