Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen
van Elan Onderwijsgroep
Betreft: onderwijs vanaf 11 mei 2020
Stiens, 22 april 2020
Geachte ouders, verzorgers,

Op 21 april 2020 heeft de overheid in een persconferentie de maatregelen die genomen worden
rondom het Coronavirus toegelicht. In deze brief willen wij u de consequenties van deze maatregelen
voor de scholen binnen Elan Onderwijsgroep nader toelichten.

Maatregelen
De overheid heeft aangegeven dat de scholen vanaf 11 mei weer open kunnen. Voor het SBO geldt
dat deze weer volledig open kan, voor de andere scholen betekent dit dat na wordt gedacht hoe zij
het onderwijs willen inrichten aan de hand van de volgende maatregelen die zijn afgekondigd.
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Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf
11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de
tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer
volledig naar school;
Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer
dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is;
Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de
kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen;
Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft
prioriteit. Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en
kinderopvang waarbij de gemeente een regierol heeft;
De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een
andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijke van de lokale
situatie;
De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden;
Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk
1,5 meter afstand van de leerlingen;
Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis;
Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest
op het coronavirus;
Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken
vanuit huis;
Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de
directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen.

Elke school binnen Elan Onderwijsgroep zal nadenken over hoe zij het onderwijs vanaf 11 mei 2020
in gaat richten. De school zal u hierover in een aparte nieuwsbrief nader informeren.
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Opvang kinderen
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat het thuisonderwijs veel vraagt van u als ouders,
verzorgers. We zijn blij dat tot op heden veel zaken rondom het onderwijs en opvang in overleg is
geregeld. Toch is elke situatie uniek en kunnen afgekondigde maatregelen niet voldoende zijn in
bepaalde gevallen. Wij kiezen altijd voor maatwerk. Dit betekent dat we in overleg met de gemeente
zullen kijken wat wenselijk is in bijzondere situaties als de huidige maatregelen niet (volledig)
passend zouden zijn. Mocht dit voor u gelden, dan kunt u contact opnemen met de school van uw
kind of met de gemeente.

Ik hoop u zo eerst voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mark Vrolijk
Directeur Bestuurder
Elan Onderwijsgroep
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