
 
 
 

 
Amersfoort 17 februari 2021. 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Sinds vorige week maandag zijn de scholen weer open voor onderwijs. Daar zijn we blij mee! Het is geweldig 
alle kinderen weer te ontmoeten. Het waren bijzondere weken, ook door het winterweer. Soms was het niet 
altijd mogelijk om het team veilig en compleet op school te krijgen. Het onderwijs moest direct weer aangepast 
worden. En van u werd, zoals vaak in het afgelopen jaar, veel begrip en flexibiliteit gevraagd. We bedanken u 
daarvoor. Elke dag beseffen we dat het opvoeden en leren van kinderen door ouders/verzorgers en de school 
samen wordt gedaan. Het is dan van belang en fijn dat er sprake is van wederzijds begrip en goed overleg. 
 
De kinderen in de leerjaren 1 t/m 6 hebben we alle dagen op school gehad. De leerlingen in 7 en 8 zijn deze 
twee weken in halve groepen hele dagen naar school gegaan. We stellen u met deze brief op de hoogte van het 
besluit om alle kinderen weer hele dagen onderwijs te bieden vanaf 1 maart. Na de voorjaarsvakantie dus. En 
dit zal voor alle basisscholen in Amersfoort gelden. 
We gaan dat wel doen met een aangepaste werkwijze en maatregelen. Dit om het risico op besmetting, dat 
onder de oudere leerlingen hoger lijkt, te verminderen. Het is namelijk zo dat wanneer 1 kind besmet is we de 
hele groep weer afstandsonderwijs thuis moeten bieden. Dat is een maatregel van de overheid.  
 
In het algemeen nemen de scholen de volgende maatregelen: 
• De hygienemaatregelen worden goed toegepast en we vragen u dat ook te doen. 
• De looproutes in en om de school worden gebruikt om (groepen) kinderen zoveel mogelijk te scheiden. 
• Er kan gevarieerd worden in start- en eindtijden bij scholen waar het ‘aan en uit gaan’ leidt tot teveel 

mensen in te kleine ruimtes. 
• Landelijk is er geadviseerd dat de oudere kinderen op school buiten het klaslokaal een mondkapje dragen. 

We vragen u dat advies op te volgen. 
• In de hogere leerjaren worden subgroepen gemaakt. Dit met als doel de kinderen afstand te laten houden. 

Afhankelijk van het gebouw kunnen subgroepen soms buiten het klaslokaal werken. 
 
Deze aanpak werkt elke school zelf uit. De schoolgebouwen verschillen namelijk sterk van elkaar. 
De directeur stelt u dus op de hoogte van de werkwijze op de school van uw kinderen. Natuurlijk is hierover 
overlegd in het team en met de medezeggenschap (MR). 
Ook onderwijskundig hebben we alle kinderen in beeld. We proberen binnen deze werkwijze, die als eerste de 
veiligheid van ons allen dient, juist ook oog te hebben voor de sociale en onderwijskundige behoefte van elk 
kind. 
 
Op 23 februari is er weer een persconferentie van de Rijksoverheid. Dan wordt ook bekend of de BSO en het 
voortgezet onderwijs gesloten blijven of toch weer open gaan. Alleen wanneer er voor het basisonderwijs 
nieuwe maatregelen worden genomen, zullen we u in de voorjaarsvakantie een bericht sturen.  
Met deze brief hopen we u helderheid over de situatie en maatregelen per 1 maart te bieden. En graag wensen 
we u en de kinderen een goede voorjaarsvakantie toe en bovenal gezondheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marie-Elle Bakker & Erik van Lingen, 
college van bestuur. 
 


