Purmerend, 28 augustus

Beste ouders/verzorgers,
Inmiddels zijn onze deuren alweer twee schoolweken open en genieten onze medewerkers van de
schooldagen die zij met uw kinderen doorbrengen. Alhoewel we met zijn allen de dagen zo normaal
mogelijk inrichten, speelt corona uiteraard op de achtergrond mee.
Zo zijn we gestart met de eerste inventarisatie rondom de ventilatie en maken we daarna ons plan
van aanpak. Op dit moment werken onze systemen door een paar kleine aanpassingen conform de
RIVM-richtlijnen. Vanuit de Rijksoverheid is de opdracht gekomen om voor alle scholen voor 1
oktober een plan van aanpak te maken. Dit is een opdracht die wij uiteraard zeer serieus nemen.
Hiernaast hebben wij te maken met een andere opdracht, en wel eentje vanuit maatschappelijk
belang. Hiermee doel ik op de richtlijnen die we hebben gekregen rondom het testbeleid. Waar we
vroeger doorliepen als we een klein beetje verkouden waren of misschien iets anders onder de
leden hadden, moeten we ons nu laten testen en uiteraard thuis wachten op de uitslag. Dit zien we
terug op de scholen. Zo hebben we te maken met medewerkers en leerlingen die daardoor thuis
zijn. Er ontstaan gaten in de bezetting en dat is voor onze scholen soms best een puzzel. We
proberen deze gaten zo goed mogelijk te dichten en we zijn wanneer nodig, in staat om over te
stappen op (gedeeltelijk) Onderwijs op Afstand. We zijn hier echter enigszins terughoudend in
omdat we ons realiseren dat dit een flinke inzet vraagt van het thuisfront.
Het is dus niet gemakkelijk om volledig te blijven ‘draaien’. Gelet op het huidige weer en de
naderende herfst wordt dit zeker niet beter en zullen er waarschijnlijk meer gaten gaan vallen.
Wanneer er sprake is van een positieve testuitslag, worden school en bestuur onmiddellijk op de
hoogte gesteld. Wij staan in nauw contact met de GGD. Wanneer er besmettingsgevaar is of dreigt
en een snelle actie gewenst is, wordt u direct op de hoogte gebracht door de GGD of uw directeur.
Onze dagelijkse en eerste zorg is en blijft het bieden van kwalitatief goed onderwijs in een veilige
omgeving. Of dit nu op school of op afstand is. Dat is onze opdracht. Ik wil met deze brief uw begrip
vragen voor het feit dat dit vanwege de geschetste omstandigheden, in sommige gevallen anders
vorm kan krijgen dan u van ons gewend bent.
Mocht u vragen hebben dan kunt u die te allen tijde stellen via info@opspoor.nl.

Met vriendelijke groet,
Chris van Meurs

