
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  

        de leerlingen van de scholen van SOOOG    
 
 
 
Datum:   4 februari 2021   
Kenmerk: SOOOG/2021/167   
Onderwerp: Heropening scholen   
 
       

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Na weken thuisonderwijs waarin u uw kinderen hebt begeleid, gaan maandag 8 februari a.s. 
de scholen weer open. Dat betekent dat er dan weer fysiek onderwijs gaat worden gegeven 
aan de leerlingen. We hebben ernaar uitgekeken om de kinderen weer te zien, maar er zijn 
ook gemengde gevoelens en zorgen.  
 
U heeft waarschijnlijk allemaal gehoord wat premier Rutte hierover tijdens de 
persconferentie afgelopen dinsdag 2 februari heeft gezegd. We gaan open, maar het moet 
verantwoord zijn: veiligheid en voorzichtigheid zijn geboden. We openen onze scholen in een 
tijd waarin de pandemie nog heerst. De situatie is niet normaal en binnen deze situatie doen 
de teams van onze scholen datgene wat mogelijk is. In deze brief informeren wij u welke 
maatregelen wij nemen om binnen de huidige situatie toch zo goed als mogelijk 
contactonderwijs op de scholen te kunnen bieden.  
 
Ons streven is om minimaal 50% van het onderwijs op school te laten plaatsvinden. Om het 
onderwijs veilig en verantwoord te laten plaatvinden kunnen scholen eventueel de 
groepsgrootte beperken. De scholen zullen u informeren over hoe zij het onderwijs gaan 
organiseren en wat dit betekent voor de groep van uw kind. Dat kan per school en zelfs per 
groep verschillen, want een kleine school heeft andere mogelijkheden dan een grote school. 
Daarnaast zijn de situaties op scholen verschillend. Contactonderwijs zal niet in alle situaties 
mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij een besmetting of onderbezetting. We zijn dan weer 
genoodzaakt om tijdelijk over te gaan op afstandsonderwijs.  
Wij vinden het belangrijk u hierop te wijzen, zodat u hierop voorbereid bent. Elke school 
doet datgene wat binnen haar mogelijkheden ligt in de huidige en onzekere periode. We 
willen niets liever dan weer onderwijs geven aan de kinderen zoals u dat van ons gewend 
bent. De schoolleider van de school van uw kind zal u deze week meer in detail informeren 
over hoe het onderwijs wordt georganiseerd en wat dit betekent voor uw kind en u. 
 
 
 
 
 
 

Huningaweg 8 
9682 PB OOSTWOLD   
Postbus 65                                                             
9670 AB  WINSCHOTEN 
T 0597 - 453980 
E secretariaat@sooog.nl 
W www.sooog.nl 
B NL93 ABNA 0477 6338 70  

mailto:secretariaat@sooog.nl
http://www.sooog.nl/


 

Wat zijn de maatregelen die we nemen? 

We begrijpen dat er bij u vragen leven over risico’s op school. Die zorgen delen wij met u. 
Wij volgen de landelijke maatregelen van de overheid en protocollen van de PO-raad, de 
brancheorganisatie van het onderwijs. Wij nemen op onze scholen de volgende maatregelen 
die bijdragen aan een veilige heropening:   

• De school is open, tenzij een ander advies van de GGD over besmettingen of 
verspreidingsrisico’s hier aanleiding toe geeft. De school kan ook moeten sluiten, omdat 
te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten en er geen vervanging meer 
beschikbaar is.  

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen binnen de mogelijkheden 
tijdelijk over naar afstandsonderwijs.  

• Iedereen blijft thuis bij klachten die kunnen duiden op het coronavirus. Dat betekent ook 
dat kinderen die hoesten en/of verkouden zijn thuis blijven. Al het onderwijspersoneel, 
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en 
anders thuisblijven. Zo blijven kinderen ook thuis als een huisgenoot klachten heeft die 
kunnen duiden op het virus en zich laat testen.  

• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.  
• De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Wij zullen zorgdragen voor 

extra schoonmaakrondes op de scholen. De veiligheidsmaatregelen blijven van kracht: 
vaak handen wassen en anderhalf meter afstand waar mogelijk. 

• Om contactmomenten te beperken, streven we naar gespreide begin-, pauze- en 
eindtijden. Scholen maken zelf de afweging op welke manier dit georganiseerd kan 
worden om de contactmomenten tussen leerlingen, ouders en onderwijspersoneel te 
beperken. U wordt hierover door de schoolleider geïnformeerd.  

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. Ouders/verzorgers 
mogen niet in de school of op het schoolplein komen. 

• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 
mogelijk zelf naar huis.  

• Zodra één kind positief is getest op corona, moet de hele groep (ook de leerkracht) in 
quarantaine. Ook de broertjes en zusjes van het kind dat corona heeft, gaan in 
quarantaine. Na vijf dagen laten alle kinderen zich testen. Zijn de uitkomsten negatief 
dan kunnen de kinderen weer naar school. Ziet u af van testen, dan blijven die kinderen 
aansluitend nog eens 5 dagen (in totaal dan 10 dagen) in quarantaine.   

• Wanneer een leerkracht positief wordt getest kan dat tot gevolg hebben dat naast de 
groep meerdere leerkrachten in quarantaine gaan en daardoor een deel van de school 
dan wel de hele school moet overgaan op afstandsonderwijs. 

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op 
dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in een  
GGD-teststraat. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

• Noodopvang vindt plaats op de eigen school. Noodopvang blijft bestemd voor ouders 
waarvan beiden een cruciaal beroep hebben overeenkomstig de richtlijnen van de 
overheid. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de 
schoolleider. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Verantwoord, voorzichtig en veilig is het motto voor de komende periode.  
 
We hebben allemaal zorgen en we doen wat mogelijk is binnen deze situatie. U hebt 
afgelopen weken een moeilijke maar belangrijke taak gehad om uw kind te begeleiden bij 
het afstandsonderwijs. Wij hebben veel respect en waardering voor de wijze waarop u dit 
heeft gedaan. De komende periode staan we samen weer voor nieuwe uitdagingen. Samen 
en in goed overleg zullen we deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden en het virus 
terugdringen. Er is veel gezegd over de risico’s van het openen van het basisonderwijs. Wij 
vertrouwen met de maatregelen de risico’s zo klein mogelijk te houden. Het liefst willen we 
onderwijs geven zoals u dat van ons gewend bent, maar helaas laat de huidige situatie dit 
niet toe. We zullen echter onze uiterste best doen om datgene aan te bieden wat binnen de 
mogelijkheden van onze scholen ligt. 
 
U wordt door de school van uw kind geïnformeerd over hoe de organisatie van het onderwijs 
op uw school eruit komt te zien. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u contact 
opnemen met de schoolleider van uw school.   
 
Wij wensen u veel sterkte, kracht en vooral gezondheid toe en vertrouwen dat iedereen zich 
aan de genoemde maatregelen houdt in de komende periode.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het management van onze scholen,  
 
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 
 
Het College van Bestuur 
 
Janny Reitsma 
Jaap Hansen 
 
 
 
 

 


