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Aan de ouders, verzorgers van de leerlingen  

van Elan Onderwijsgroep 

 

Betreft: opening scholen vanaf 8 februari 

Stiens, februari 2021 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

Dinsdag 2 februari jongstleden is er opnieuw een persconferentie geweest. Hierin is aangekondigd dat de 

scholen vanaf 8 februari 2021 weer open gaan. In deze brief wordt u over de start van de scholen nader 

geïnformeerd.  

Context 

In de afgelopen weken heeft uw kind thuisonderwijs ontvangen. We hebben gemerkt dat deze periode 

voor velen opnieuw pittig was. Uit de contacten met u als ouders, verzorgers, met onze leerlingen en met 

de medewerkers blijkt dat de heropening van de scholen verschillend wordt beleefd. Vragen die hierbij 

worden gesteld zijn: is het wel verstandig om de scholen nu te openen, is het wel veilig op school voor 

mijn kind en aan de andere kant: ik ben blij dat de kinderen niet meer thuisonderwijs hoeven te krijgen, 

maar gewoon weer naar school mogen.  

Binnen Elan Onderwijsgroep is de afgelopen weken intensief overleg geweest over de consequenties van 

het thuisonderwijs. Zo is gesproken over de vormen van thuisonderwijs, of onze leerlingen een 

achterstand hebben opgelopen en hoe het gaat met het welzijn van de leerlingen. Dit zijn maar een paar 

punten van de vele die besproken zijn. 

De start van de scholen vanaf 8 februari 

Voor alle scholen van Elan Onderwijsgroep geldt dat we bij de start op 8 februari het maximale zullen 

doen om te kijken hoe het onderwijs op een dusdanige wijze kan worden ingericht, dat het voor iedereen 

werkbaar is. Dit kan echter op onderdelen afwijken van wat voorheen gebruikelijk was. Hiervoor vragen 

wij uw begrip.  

Hieronder zijn de belangrijkste maatregelen op een rij gezet. 

1. De overheid geeft de scholen de mogelijkheid om ter voorbereiding op de opening van de school 

op 8 februari, op donderdag 4 en vrijdag 5 februari geen onderwijs aan de kinderen te geven. De 

school beslist zelf of zij hier gebruik van maakt. Mocht dit zo zijn, dan wordt u hierover door de 

school geïnformeerd.  

2. Alle leerlingen worden op maandag 8 februari op school verwacht. Wanneer uw kind niet in de 

gelegenheid is om te komen, dan wordt aan u gevraagd dit kenbaar te maken bij de school van 

uw kind. 

3. Wanneer u uw kind brengt, dan kunt u niet de school in. We gaan er vanuit dat de groepen 7 en 8 

zelfstandig op school komen, om op deze manier zo weinig mogelijk verkeer in en om de school 

te krijgen. 

4. Natuurlijk gelden de algemene richtlijnen van de RIVM als anderhalve meter afstand houden, 

handen wassen, enz. Verder kan de school vragen aan leerlingen uit groep 7 en 8 om een 

mondkapje te dragen. Dit is een advies vanuit de overheid aan de scholen. Verder wordt aan elke 

volwassene die toch in de school komt gevraagd een mondkapje te dragen. Op de school van uw 

kind zijn eventueel extra mondkapjes aanwezig.  
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5. De school denkt na of het wenselijk is om de haal- en brengtijden te spreiden. Of de school hier 

gebruik van maakt beslist zij zelf. Hierover wordt u door de school zelf geïnformeerd. 

6. Wanneer uw kind klachten heeft, dan blijft hij of zij thuis. Wanneer uw kind op school is en de 

leerkracht twijfelt over de gezondheidsstatus van uw kind, dan zal de school actief u als ouder, 

verzorger benaderen om de situatie nader te bespreken. Het kan zijn dat aan u wordt gevraagd 

uw kind toch thuis te houden, omwille van de veiligheid van het personeel en de andere 

leerlingen in de groep. 

7. Mocht in een groep een leerling besmet raken met Covid19, dan is het beleid dat de hele groep 

vijf dagen in quarantaine moet. Na een negatieve testuitslag is de leerling na dag vijf weer 

welkom op school. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan wordt u over de procedure 

nader geïnformeerd.  

8. U als ouder, verzorger maakt zelf een afweging of u uw kind wilt laten testen. Hier gaat de school 

niet over. In het geval dat een groep in quarantaine moet en een leerling wordt niet getest, dan 

wordt de quarantaineperiode verlengd met 5 dagen, dus dan moet een leerling 10 dagen in 

quarantaine. Dit is conform de richtlijnen vanuit de overheid. 

In alles wat gedaan wordt op de scholen worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Bij vragen wordt 

contact opgenomen met GGD Fryslân. Zij ondersteunt en adviseert de scholen in de regio over situaties 

die kunnen ontstaan.  

Slot 

Door de school van uw kind wordt u nader geïnformeerd over de manier waarop zij vanaf 8 februari 

aanstaande de lessen weer zullen starten. We hopen met elkaar op een goede periode.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mark Vrolijk 

Directeur Bestuurder 

Elan Onderwijsgroep 


