Hoogeveen , 18 september 2020
Betreft voortgang school en coronamaatregelen

Aan de ouders/verzorgers van alle Bijeen scholen,
Het is al weer enige tijd geleden dat wij aanleiding hadden om u bij te praten over Corona en de
consequenties daarvan op onze scholen.
De landelijke maatregelen en de lichte verruiming die hier en daar heeft plaatsgevonden hebben
eigenlijk geen invloed gehad op de huidige gang van zaken op de scholen. We hopen dat de
oplopende besmettingen dit ook niet doen. Maat het geeft wel blijk van het belang dat we ons aan
de protocollen houden.
Het schooljaar gaat inmiddels verder en het najaar kondigt zich al aan. Een andere kalenderperiode
brengt ook andere vragen en activiteiten met zich mee. Daarom hebben we overleg gevoerd over de
manier waarop we de komende periode met een aantal zaken om zullen gaan. Ook daarbij is het
huidige protocol leidend.
Belangrijk om te weten is, dat bij elk besluit dat we nemen, de veiligheid van kinderen, ouders en
leerkrachten voorop staat.
Hieronder zetten we een aantal zaken voor u als ouder(s)/verzorger(s) op een rij:
Personele bezetting:
We staan voor de uitdaging om de groepen in onze scholen te blijven bemensen. Dat is om meerdere
redenen een grote opgave, namelijk:




Het onderwijs kampt in brede zin al lange tijd met een personeelstekort. Bij aanvang van dit
schooljaar konden we alle posities bezetten en de vacatures invullen. En we hebben gezorgd
voor een vaste invalpool die op scholen ingezet kan worden. Uiteraard zijn daar wel grenzen
aan. Het aantal invalkrachten is beperkt en heel noord Nederland “vist in dezelfde vijver”.
We prijzen ons gelukkig: binnen ons gehele personeelsbestand is bij geen enkele
medewerker corona geconstateerd. Houden zo. Wél zijn er medewerkers die thuis moeten
blijven, omdat men zelf Covid achtige klachten heeft óf dat er in de thuissituatie dergelijke
signalen zijn. Medewerkers die getest worden, moeten wachten op de testuitslag voordat ze
weer in de school aan het werk te kunnen. Naar het zich laat aanzien zal de doorlooptijd van
de testuitslag sterk verkort worden. Bijeen scholen volgen het landelijke testbeleid.

Alle Bijeen scholen spannen zich, met ondersteuning vanuit het stafbureau, dagelijks maximaal in om
alle leerlingen naar school te kunnen laten gaan. Soms lukt dat helaas niet en kunnen groepen geen
les krijgen. Dit vinden we uiterst vervelend, het is het laatste wat we willen. Wanneer dit zich
onverhoopt voordoet, wordt u hierover zo snel mogelijk door de school geïnformeerd.

Deels weer digitaal onderwijs?
Achter de schermen werken we aan de doorontwikkeling van digitaal onderwijs. Concreet: Wanneer
een leraar niet mag werken en daar wel toe in staat is, willen we waar verantwoord en mogelijk
digitaal onderwijs aan de groep verzorgen. Doel is om flexibel te kunnen schakelen tussen fysiek
onderwijs en thuisonderwijs op afstand. Als de vervanging van een leraar niet gerealiseerd kan
worden, dan zal de school inschatten of de leerkracht ingezet kan worden om online lessen te
verzorgen. Hierover wordt u binnenkort nader door de school van uw kind(eren) geïnformeerd.

Vieringen:
Voordat je het goed en wel beseft staan vieringen als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst weer voor de
deur. We kiezen ervoor om de “pit” van deze vieringen wél in ons schoolprogramma op te nemen,
ook in 2020. Echter, wel “coronaproof” en daardoor “anders dan we gewend zijn”. Met de
onderbouw kunnen scholen ervoor kiezen om bijvoorbeeld een prachtige lampion te maken en
tegelijkertijd promoten we vanuit de scholen niet dat kinderen hiermee ’s avonds langs de deuren
gaan. Die keus laten we vanzelfsprekend aan u.
Ook het Sinterklaasfeest willen we de kinderen niet onthouden, echter, ook hiervoor geldt
“coronaproof”. Sint zal niet groots, “met veel toeters en bellen” in de school ontvangen worden,
maar ín de school wordt het zeker een feestje. Voor het kerstfeest geldt min of meer hetzelfde, ook
hiervan willen we de kern raken én tegelijkertijd in de veilige modus blijven. U krijgt t.z.t. nader
bericht hierover van de school van uw kind(eren).
Corona protocol:
Tot slot: we houden ons onverminderd aan het corona protocol. Dat betekent dat er geen
beleidswijzigingen zijn t.o.v. de vorige berichtgeving.
En, we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we waarderen uw medewerking en zorgvuldigheid
enorm en daarvoor bedanken we u graag. We hebben elkaar ook in de komende periode hard nodig
om gezond en veilig met elkaar om te blijven gaan.
Wij hopen u op deze wijze weer op hooflijnen “bijgepraat” en voldoende geïnformeerd te hebben.
Zoals gemeld ontvangt u van uw school nadere, specifieke informatie.
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met de directeur van de school.
Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Zweers Wijnholds
Directeur bestuurder

