Aan de ouders en verzorgers van de scholen van Spaarnesant
Haarlem, 4 februari 2021
Betreft: leerlingen weer naar school
Geachte ouders en verzorgers,
De beslissing van het kabinet om per 8 februari scholen weer open te stellen voor onderwijs op school
heeft ons in de afgelopen dagen uiteraard beziggehouden. De scholen zullen met u communiceren over
hoe zij de heropening aanpakken. Deze brief is bedoeld om u wat achtergrondinformatie vanuit het
bestuur te geven.
De beslissing van het kabinet heeft door de communicatie in de media een politieke lading gekregen en
dat merken wij aan de vragen die er, bijvoorbeeld vanuit leraren, maar ook vanuit ouders
begrijpelijkerwijs leven rondom veiligheid. Zelfs op dit moment, anderhalve dag voor de openstelling, is
er nog geen officieel protocol vanuit onze sectororganisatie, de PO-raad.
De scholen zijn aan de slag gegaan met het voorbereiden van volgende week op basis van informatie
vanuit het Ministerie van Onderwijs die gisteren is gekomen. Daaruit blijkt dat sommige dringende
adviezen op gespannen voet staan met volledige normale openstelling van de scholen. Toch zien we bij
de scholen een grote bereidheid om alles op alles te zetten om de kinderen maandag weer te kunnen
begroeten.
Wij hebben in de regio afgesproken dat besturen de scholen ruimte geven voor maatwerk, afgestemd
op de situatie van de school, de personele bezetting, de onderwijsorganisatie, de situatie in het gebouw
enzovoort. Wij vragen er begrip voor dat er dus verschillen tussen scholen kunnen ontstaan. Een
situatie als deze, in het licht van veel onzekerheden, vraagt van iedereen flexibiliteit. Goed is het ook om
ons daarbij te realiseren dat we spreken over een periode van twee weken tot aan de
voorjaarsvakantie. Dan zal er weer meer duidelijk worden over het vervolg.
Wij vragen er begrip voor dat de strenge quarantaine-eisen behoorlijk ontregelend kunnen zijn op de
bezetting binnen de school. Ook daarvoor vragen wij uw begrip.
Het bestuur constateert dat onze medewerkers alles op alles zetten om in de komende weken weer
goed onderwijs op school te verzorgen. Dat moet – met de nodige onzekerheden – in korte tijd worden
voorbereid. Ik hoop dat u - met mij - de waardering deelt voor de inspanningen van onze teams.
Met vriendelijke groet,

Marten Elkerbout, bestuurder
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