Aan de ouders/verzorgers van
onze leerlingen
Betreft:
volledig openen basisscholen
Ons kenmerk:
Breda, 4 juni 2020
Beste ouders/verzorgers,
Onze scholen hebben de afgelopen weken met veel plezier uw kind(eren) op verschillende
dagen van de week mogen ontvangen. Hoewel het nog maar voor de helft van de
onderwijstijd was, hebben wij genoten van deze eerste stap. We hebben waardering voor
de enthousiaste en flexibele inzet van onze medewerkers die zich gesteund voelden door
uw reacties en begrip. Het hoeft geen betoog dat wij ook ongelooflijk trots zijn op onze
leerlingen en willen u bedanken voor uw steun bij het naleven van alle richtlijnen,
looproutes en andere aanpassingen.

Scholen weer volledig open per 8 juni
Het kabinet heeft woensdagavond bevestigd dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig
opengaan. Het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn hen al
voorgegaan. Vanuit het kabinet zijn in het kort de volgende regels vanaf 8 juni van
toepassing:
• alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 weer volledig naar school;
• tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
• tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te
worden;
• ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school;
• de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen en de praktische organisatie
blijven gehandhaafd;
• noodopvang wordt per 8 juni niet meer door de scholen aangeboden.

Wat betekent dit voor u en uw kind?
Voor ons staat de veiligheid van uw kind(eren), onze medewerkers en u als ouders voorop.
Daarnaast willen we ook vooruitkijken naar de toekomst en het op onze scholen zodanig
organiseren dat u en onze medewerkers zo min mogelijk extra worden belast en dat onze
leerlingen het onderwijs en de blijvende aandacht krijgen die ze verdienen. Dit vanuit de
onzekerheid dat op dit moment niet duidelijk is hoelang deze coronacrisis zal voortduren.
Deze uitgangspunten en de voor ons zo belangrijke zorgvuldigheid vormen de basis voor de
praktische invulling van de RIVM maatregelen op onze scholen.

Welbevinden en veiligheid
Voor de leerling is het voor ons nog steeds van even groot belang dat na het volledig
openen van de scholen er aandacht is voor het sociaal emotioneel welbevinden en het
hervinden van ritme en stabiliteit. Een veilige leeromgeving is immers een absolute
noodzaak om leren (weer) mogelijk te maken. Nu de groepen weer volledig samen
aanwezig zijn, is er weer meer ruimte voor het samenwerkend leren en het groepsproces.
U heeft kunnen merken dat onze scholen tijdens de sluiting van de scholen en de afgelopen
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weken voldoende aandacht aan de basisvakken hebben gegeven. De komende vijf weken
wordt dit uiteraard voortgezet en uitgebreid.
Wellicht ten overvloede willen wij u informeren dat het RIVM op basis van verschillende
brononderzoeken, recente ontwikkelingen in buurlanden én de ervaringen van de
afgelopen weken opnieuw heeft aangegeven dat het verantwoord is de scholen volledig te
openen en dat het daarmee veilig is voor uw kinderen en voor onze medewerkers
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus).
Zoals we ook in onze brief van eind april al hebben aangegeven, is en blijft het
uitgangspunt: bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft uw kind
preventief thuis. Als één van de huisgenoten koorts heeft, blijft uw kind ook thuis.
Leerlingen die tot de risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden
vrijgesteld van contactonderwijs. U dient dit als ouders wel te melden bij school. Om vast
te kunnen stellen of een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan we
uit van de criteria van het Outbreak Management Team (OMT). Deze zijn nogmaals bij deze
brief gevoegd. Bij twijfel kan een directeur ouders vragen om contact op te nemen met de
huisarts.

Testen van leerlingen
Iedereen met (milde) klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts kan zich vanaf 1 juni
laten testen op het coronavirus. Uiteraard geldt dit ook voor leerlingen. Het heeft geen zin
om uw kind te laten testen als deze geen klachten heeft. U kunt via het landelijk
nummer 0800-1202 een afspraak maken om uw kind te laten testen bij de GGD. Het
landelijk nummer is zeven dagen per week open van 08.00 tot 20.00 uur.
Als er bijvoorbeeld drie of meer kinderen in een groep op school klachten hebben die
lijken op het coronavirus, dan wordt dit door de school gemeld bij de GGD. De GGD voert
vervolgens onderzoek uit. Het kan zijn dat kinderen dan getest worden. Dit gebeurt altijd
in overleg met ouders en/of verzorgers.Totdat de testuitslag bekend is, blijven de
kinderen thuis.
Heeft uw kind langdurige verkoudheidsklachten, wellicht door hooikoorts of door
chronische luchtwegklachten, dan leest u op de website van het RIVM meer over het wel of
niet naar school kunnen gaan. Als het gaat om de ‘bekende klachten’, dan kan uw kind
gewoon naar school. Indien u twijfelt, neemt u dan contact op met uw huisarts of GGD.

Hygiëne maatregelen
Er zal dagelijks aandacht zijn voor de RIVM hygiëne maatregelen zoals extra handen
wassen en gebruik van papieren handdoekjes. U weet dat wij de schoonmaak op onze
scholen sinds 11 mei hebben geïntensiveerd. Dit blijven wij uiteraard doen t/m 10 juli of
langer indien nodig. Samen met de directeuren zorgen we ervoor dat er voldoende
handzeep, papieren handdoekjes etc. op school aanwezig zijn.
De afgelopen weken heeft een aantal van u nog aangegeven wat onrust of onzekerheid te
ervaren over het veilig naar school laten gaan van uw kind(eren). Hierover is altijd een
gesprek gevoerd met de directeur en samen bent u vaak tot een oplossing gekomen. Wij
verwachten vanaf maandag 8 juni al onze leerlingen op onze scholen te mogen
verwelkomen met uitzondering van de hierboven genoemde risicogroepen.
Mocht u desondanks toch besluiten uw kind(eren) thuis te houden, is het onze wettelijke
verplichting om de leerplichtambtenaar hierover te informeren. Wij gaan er echter van uit
dat met het besluit van het kabinet én de door ons genomen maatregelen u uw kind(eren)
met vertrouwen naar school kunt laten gaan.
Het spreekt voor zich dat de RIVM maatregelen ertoe leiden dat ook leerkrachten met
klachten of behorende tot de risicogroep, niet op school aanwezig kunnen zijn. Dit heeft
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uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen net als de afgelopen drie weken alles op
alles zetten om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel opnieuw uw begrip voor de
momenten waarop ons dat niet lukt. Immers, het verzuim kan groter zijn en het is ons niet
toegestaan om groepen samen te voegen of leerlingen te verdelen over meerdere groepen
in het schoolgebouw.

Onderwijs
Uw kind gaat vanaf 8 juni weer de gehele week naar school. In het kader van rust en
stabiliteit hebben de scholen er samen met de MR alles aan gedaan om de afspraken van 11
mei zoveel mogelijk gelijk te houden. De nieuwe of bijgestelde afspraken gelden tot aan
de zomervakantie. In de bijlage vindt u meer informatie over hoe de praktische organisatie
(schooltijden, breng- en haalmomenten) op de school van uw kind(eren) is geregeld.
Afhankelijk van de grootte van de school en het schoolgebouw zullen verschillende beginen eindtijden per groep noodzakelijk blijven om de veiligheid van onze leerlingen,
medewerkers en u als ouder(s)/verzorger(s) te borgen. In dit kader vinden wij het als INOS
belangrijk dat er zo min mogelijk verplaatsingen zijn van volwassenen. Dit betekent dat
onze scholen gezocht hebben naar een praktische organisatie waarbij zoveel mogelijk
kinderen tussen de middag overblijven op de school. Dit geldt voor al onze scholen,
ongeacht de schooltijden die de school van uw kind hanteert.

Overblijven op school (alleen opnemen bij tijdelijk continurooster)
Zoals hierboven aangegeven willen wij graag dat alle leerlingen tussen de middag
overblijven op school tot aan de zomervakantie. Net als de afgelopen drie weken lunchen
alle leerlingen dan ook in de groep samen met de leerkracht. Daarna zullen zij in groepen
buiten gaan spelen/pauzeren onder professionele begeleiding. Wij willen u niet verplichten
om uw kind(eren) te laten overblijven maar hopen van harte dat u deze keuze
onderschrijft in het belang van de gezondheid en veiligheid van leerlingen, medewerkers
en uzelf.
Als u normaal ook gebruik maakt van tussenschoolse opvang bent u gewend om hiervoor
per keer een ouderbijdrage te betalen. De afgelopen drie weken hebben wij ervoor
gekozen om alle leerlingen tussen de middag kosteloos op school op te vangen. Het
landelijk protocol voor het basisonderwijs - dat is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM
– doet een beroep op ons om de huidige situatie te continueren tot aan de zomervakantie.
Helaas betekent dit ook dat wij genoodzaakt zijn om veel extra kosten te maken voor de
professionele begeleiding van alle leerlingen tijdens de lunchpauze. Uiteraard nemen wij
onze eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheidskeuzes op onze scholen. Daarom
investeren wij ook extra gedurende de komende periode tot aan de zomervakantie.
Omdat wij het ook heel belangrijk vinden dat onze middelen vooral worden besteed aan
onderwijs willen wij toch een beroep doen op uw bereidheid om tot aan de zomervakantie
een financiële bijdrage te leveren aan de tussenschoolse opvang. Wij vragen u hiervoor
een bijdrage van €1,= per leerling per (overblijf)dag. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de
extra inzet van (externe) medewerkers.
Hiermee vervalt de reguliere bijdrage voor tussenschoolse opvang die u gebruikelijk was te
betalen voor 16 maart indien uw kind(eren) toen al gebruik maakte(n) van tussenschoolse
opvang.
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Buitenschoolse opvang (BSO)
Alleen wanneer uw kind gebruik maakt van BSO is deze paragraaf voor u van belang.
Naast het basisonderwijs gaat ook de buitenschoolse opvang (BSO) vanaf 8 juni weer open.
De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de BSO terecht. Afhankelijk
van door school en MR gekozen schooltijden tot aan de zomervakantie is het mogelijk dat
de eindtijd van de school niet aansluit bij de starttijd van de reguliere BSO.
Met alle kinderopvang organisaties die BSO verzorgen voor leerlingen van onze scholen is
hierover contact gelegd. Vele zullen de leerlingen aansluitend aan schooltijd opvangen;
enkele niet. Kinderopvang organisaties kennen hierin hun eigen bedrijfsvoering.
Indien er geen aansluitende BSO geregeld kan worden, nemen wij als INOS de
verantwoordelijkheid voor opvang van de kinderen tot de reguliere ophaaltijd van de BSO.
Alle leerlingen die naar een BSO gaan, zullen dus door ons worden opgevangen tot het
moment dat zij door de BSO worden opgehaald. U hoeft zich hierover dus geen zorgen te
maken.

Afstandsonderwijs
Nu de regel is dat alle leerlingen vanaf 8 juni weer naar school gaan, wordt het
afstandsonderwijs stopgezet. Alleen leerlingen die behoren tot de risicogroep of
huisgenoten hebben die hiertoe behoren krijgen in overleg met school de mogelijkheid de
reguliere lessen online te volgen.

Materialen
Omdat onze leerlingen vanaf 8 juni weer volledig naar school gaan dienen zij de
chromebooks, de oplaadsnoeren, de hoofdtelefoon en alle overige schoolmaterialen weer
mee naar school te nemen.

Schoolkamp en excursies
INOS heeft net als de andere schoolbesturen in Breda in een eerdere fase moeten besluiten
dat het kamp dit jaar op al onze scholen op een andere manier zou moeten worden
georganiseerd. Nog steeds wordt vanuit de overheid aan besturen gevraagd om uiterst
voorzichtig te zijn als het gaat om schoolkamp, musical, schoolreisjes, excursies e.d.
Omdat de algemene RIVM richtlijnen zijn versoepeld en omdat wij begrijpen dat met name
onze groep 8 leerlingen en leerkrachten op een gedenkwaardige manier afscheid willen
nemen van een mooie periode op de basisschool, heeft INOS besloten om voor deze groep
een gedeeltelijke uitzondering te maken.
De activiteiten vinden bij voorkeur in de buitenlucht plaats. Voor alle activiteiten gelden
de volgende strikte voorwaarden:
• een schoolkamp met overnachtingen of excursie in groepsverband kan conform RIVM
richtlijnen alleen plaatsvinden ná 1 juli;
• een musical met u als ouder(s)/verzorger(s) als publiek kan conform RIVM richtlijnen
alleen plaatsvinden ná 1 juli;
• de school dient bij alle activiteiten de totale regie te hebben over de veiligheid van
leerlingen én medewerkers en erop toe te zien dat de RIVM richtlijnen nauwlettend
worden opgevolgd (o.a. 1,5 meter afstand tussen volwassenen, goed geventileerde
ruimten, geen catering (voor ouders) en voldoende aandacht voor hygiëne);
• u als ouder(s)/verzorger(s) heeft altijd de mogelijkheid om uw kind voor een deel van
de activiteiten af te melden. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om uw kind thuis te
laten overnachten;
• de vorm en uitvoering van de activiteiten kunnen alleen doorgang hebben mits de
betrokken medewerkers hier achter staan.
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Een excursie in groepsverband naar een pretpark is voor ons een niet gecontroleerde
situatie waarover de school geen totale regie kan voeren en is daardoor helaas niet
toegestaan.
Wij vragen (ouder)commissies en MR van de school samen met de directeur hierop toe te
zien en afwegingen/keuzes te maken met gezond verstand.

Oudergesprekken/informatie avonden
Helaas is het niet toegestaan om oudergesprekken fysiek op school te laten plaatsvinden.
De geplande gesprekken vanuit school met ouders gaan in principe gewoon door mits deze
telefonisch of via de digitale mogelijkheden gevoerd worden. Dit geldt ook voor
Leerkracht-Ouder-Leerling gesprekken. In uitzonderlijke gevallen biedt het landelijk
protocol de mogelijkheid om oudergesprekken na schooltijd op het schoolplein of elders
buiten te laten plaatsvinden.

Tot slot
Fijn dat we uw kind(eren) a.s. maandag weer elke dag mogen verwelkomen op onze
scholen. Een volgende stap op weg naar ons vertrouwde onderwijs waarbij contact en
ontmoeting zo belangrijk zijn. We hopen ook nu weer op u te mogen rekenen.
INOS is, omdat wij zijn. Zorg goed voor uzelf en uw naasten en blijf gezond.
Met vriendelijke groet,
Nicole van Son en Ray Lucieer
College van Bestuur INOS
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Bijlage definitie risicogroepen
Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:
Personen ≥ 70 jaar
Personen ≥ 18 jaar met:
•
•
•
•
•

•
•
•

chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en
longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van
een cardioloog zijn;
diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire
complicaties;
ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor autoimmuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische
aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd
ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of
tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij
kankerpatiënten;
een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal <
200/mm3;
ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
morbide obesitas (BMI > 40).
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