Aan de ouders/verzorgers van
onze leerlingen
Betreft:
herstarten scholen
Ons kenmerk: u-20027-CB
Breda, 24 april 2020
Beste ouders/verzorgers,
We realiseren ons dat de afgelopen zes weken veel van onze leerlingen, van u als
ouders/verzorgers en van onze medewerkers hebben gevraagd. Het is hartverwarmend om
te zien hoe we met elkaar de schouders eronder hebben gezet om onze leerlingen, uw
kinderen, binnen de mogelijkheden van de school onderwijs hebben kunnen geven. We zijn
niet alleen ongelooflijk trots op onze leerlingen en medewerkers maar willen ook u
bedanken voor uw steun. Want ook u levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het
mogelijk maken van thuis- en afstandsonderwijs.

Scholen weer open per 11 mei
Het kabinet heeft dinsdag besloten om de scholen na de meivakantie weer te openen.
Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan
daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school. De andere helft van de tijd volgen zij
onderwijs op afstand. Kinderen in het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en in het
speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school.
De meesten van ons zouden niets liever willen dan dat al onze scholen weer helemaal
opengaan omdat onderwijs nu eenmaal gaat over interactie tussen leerlingen onderling en
met de leerkracht. De huidige situatie vraagt echter van ons dat wij nadenken over hoe wij
met inachtneming van de maatregelen van de overheid en het RIVM vorm kunnen geven
aan contactonderwijs. Hierbij staat voor ons de veiligheid en gezondheid van onze
leerlingen en medewerkers voorop. Dit vraagt ook om zorgvuldigheid. U zult begrijpen dat
de beperkende maatregelen voor organisatorische en logistieke vraagstukken zorgen. Deze
proberen wij op te lossen, zoveel mogelijk rekening houdend met de veiligheid van alle
betrokkenen.

Welbevinden en veiligheid
Voor de leerling is het van belang dat na het openen van de scholen de primaire focus ligt
op het sociaal emotioneel welbevinden en op het hervinden van ritme en stabiliteit. Een
veilige leeromgeving is een absolute noodzaak om leren (weer) mogelijk te maken.
Vandaar dat we er als stichting voor kiezen om in alle rust de draad weer op te pakken met
voldoende ruimte voor leerlingen om aan elkaar en tegen ons te kunnen vertellen hoe het
met hen gaat.
Het RIVM heeft op basis van verschillende brononderzoeken bevestigd dat het verantwoord
is de scholen te openen en dat het daarmee veilig genoeg is voor uw kinderen en voor onze
medewerkers (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus).
Uitgangspunt is en blijft: bij klachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) blijft uw
kind preventief thuis. Als één van de huisgenoten koorts heeft, blijft uw kind ook thuis.
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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 bij deze brief
gevoegd. Bij twijfel kan een directeur ouders vragen om contact op te nemen met de
huisarts.
Er zal dagelijks aandacht zijn voor de RIVM hygiëne maatregelen zoals extra handen
wassen en gebruik van papieren handdoekjes. Het spreekt voor zich dat wij de schoonmaak
op onze scholen de komende tijd zullen intensiveren alsmede er samen met de directeuren
voor zorgen dat er voldoende handgels, papieren handdoekjes etc. op school aanwezig
zijn.
Mocht u als ouder/verzorger toch nog onrust of onzekerheid ervaren, aarzel dan niet om in
gesprek te gaan met school over wat u nodig heeft om uw kind met een veilig gevoel naar
school te 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
uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen alles op alles zetten om vervanging te
regelen. Wij vragen echter wel uw begrip voor de momenten waarop ons dat niet lukt.
Immers, het verzuim zal groter zijn en het is ons niet toegestaan om groepen samen te
voegen of leerlingen te verdelen over meerdere groepen.

Onderwijs
In de bijlage vindt u meer informatie over hoe de school van uw kind of kinderen het
onderwijs vanaf 11 mei gaat organiseren binnen de richtlijnen van de overheid. Wij willen
graag onze waardering uitspreken voor al onze teams hoe zij in deze zeer korte tijd de
voorbereidingen voor elkaar hebben gekregen. Dit ging opnieuw met veel extra inzet,
creativiteit en samenwerking gepaard.
INOS heeft net als de andere schoolbesturen in Breda helaas moeten besluiten dat het
kamp dit jaar op al onze scholen niet door gaat en ook de musical van groep 8 zal op een
andere manier moeten worden georganiseerd. Schoolreisjes, excursies e.d. gaan conform
de richtlijnen vanuit de overheid, niet door.
De geplande gesprekken vanuit school met ouders gaan in principe gewoon door mits deze
telefonisch of via de digitale mogelijkheden van afstandsonderwijs gevoerd worden. Dit
geldt ook voor Leerkracht-Ouder-Leerling gesprekken.

Noodopvang tijdens en na meivakantie
Ouders van leerlingen die werkzaam zijn in een cruciaal beroep kunnen ook tijdens en na
de meivakantie gebruik maken van de noodopvang op hun werkdagen. Om uw behoefte te
inventariseren wordt u hiervoor benaderd door de kinderopvangorganisatie die de
noodopvang verzorgt op de school van uw kind.

Tot slot
We gaan weer een nieuwe fase in. Een fase die wederom anders zal zijn dan normaal. We
hopen 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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