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Beste ouder, verzorger,
Afgelopen vrijdag 12 november zijn er tijdens de persconferentie over het coronavirus weer een
aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Via deze nieuwsbrief informeren we u over deze
maatregelen en leggen we uit wat dit betekent voor onze scholen.
De beslisboom wordt aangepast
Een belangrijke wijziging die in de persconferentie werd aangekondigd zijn de quarantaineregels.
Is een huisgenoot besmet met het coronavirus? Dan moeten alle huisgenoten binnen het huishouden
in quarantaine. Ook wanneer de huisgenoten gevaccineerd zijn.
De beslisboom waarmee u kunt bepalen of uw kind naar school kan/mag wordt hierop nog
aangepast.
Kan uw kind niet naar school vanwege quarantaine of is uw kind positief getest? Meld dit dan zo snel
mogelijk bij de leerkracht van uw kind. Bij een besmetting nemen wij altijd contact op met GGD voor
advies en volgen daarna hun richtlijnen.
Een hybride vorm van onderwijs (digitaal en fysiek)
Het kan dat uw kind vanwege een quarantaine-advies of een positieve besmetting een aantal dagen
niet fysiek naar school kan komen. We vinden het belangrijk dat we eventuele leerachterstanden bij
uw kind zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarom hebben we verschillende scenario’s
opgesteld met betrekking tot bijvoorbeeld het kunnen bieden van hybride onderwijs. Hybride
onderwijs betekent dat de leerkracht fysiek les geeft aan de leerlingen die op school aanwezig zijn,
terwijl tegelijkertijd ook leerlingen digitaal vanuit huis de les kunnen meevolgen. Het verschilt echter
per groep en per situatie hoe dit straks wordt ingezet.
Ouders voorlopig niet in het schoolgebouw
We doen er samen alles aan om de kindcentra op een veilige manier open te houden. Daarom gelden
er maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo vragen we u om voorlopig
het schoolgebouw niet te betreden, in ieder geval t/m de kerstvakantie. Het vermijden van zoveel
mogelijk contacten verkleint het risico op besmetting en het eventueel uitvallen van leerkrachten. Is
het echt noodzakelijk om het gebouw te betreden, dan vragen wij u een mondkapje op te zetten.
•

Heeft u een jonger kindje dat naar de kinderopvang binnen één van onze kindcentra gaat?
Dan vragen wij u zich aan de regels te houden zoals gecommuniceerd door de opvang bij het
brengen en halen van uw kindje.

Sinterklaasviering gaat in aangepaste vorm door
In het overleg tussen de directie en het bestuur hebben we onder andere gesproken over de
Sinterklaasviering. Omdat we onze leerlingen dit kinderfeest gunnen, streven we er naar om dit in
aangepaste vorm door te laten gaan. Hoe dit ingevuld wordt, verschilt per kindcentrum. U kunt
hierbij denken aan Sint en pieten die een mondkapje dragen, een aangepaste binnenkomst waardoor

de kinderen en leerkrachten altijd 1,5 meter afstand kunnen houden van de sint en de pieten, een
digitaal bezoek van Sinterklaas etc. We willen dit op een zo veilig mogelijke manier vieren waarbij we
geen beroep hoeven te doen op ouders om hierbij te ondersteunen, zodat we ook hier de
contactmomenten minimaliseren.
Kerstviering gaat vooralsnog in aangepaste vorm door
De huidige maatregelen gelden in ieder geval t/m 4 december. We weten op dit moment nog niet
wat de maatregelen tijdens de kerstperiode zijn. Toch hebben we ook alvast gesproken over de
kerstviering. De richtlijn is dat, indien het doorgaat, we het kleinschalig vieren en dat we de inzet van
hulpouders zoveel mogelijk proberen te beperken.
Ouder-kindgesprekken vinden digitaal plaats
De ouder-kindgesprekken die binnenkort weer gepland staan, vinden digitaal plaats. Dit is ook weer
één van de middelen die het aantal contacten van onze leerkrachten kan minimaliseren.
U ontvangt via uw leerkracht een uitnodiging voor een digitaal overleg. Bij voorkeur sluit uw kind aan
bij het gesprek (zeker bij de bovenbouw), zodat uw kind kan meepraten over zijn of haar
ontwikkeling.
Lerarentekort ook bij Omnis een probleem
Via de media heeft u waarschijnlijk al gehoord over het tekort aan leerkrachten in Nederland.
Ook binnen onze scholenkoepel wordt het steeds duidelijker zichtbaar dat er een groot tekort is aan
leerkrachten. Op dit moment kunnen we dankzij flexibiliteit en creativiteit nog steeds alle situaties
waar we voorstaan oplossen. Leerkrachten komen werken op hun vrije dag, nemen andere groepen
over, directeuren en schoolcoördinatoren staan voor de klas, onderwijsassistenten worden ingezet
enz. Dat is heel fijn voor de kinderen maar het maakt ook dat het niet echt zichtbaar is hoe nijpend
de situatie soms is.
Mochten we ooit voor het moment staan dat we het niet meer kunnen oplossen en daarom groepen
naar huis moeten sturen of de school moeten sluiten dan hopen we op uw begrip hiervoor. U kunt
erop vertrouwen dat we dan alles wat in onze mogelijkheid lag gedaan hebben om dit te voorkomen.
Meer informatie
Voor meer informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het RIVM of van de GGD
Zeeland. Ook heeft de Rijksoverheid een website over het coronavirus en onderwijs. We volgen op
het gebied van gezondheid altijd de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met één van ons.
Met vriendelijke groet,
Saskia Delies en Stan Meulblok
Directie Omnis

