
 

 

Kaatsheuvel, 21 augustus 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 
Een eerste brief van mijn hand als nieuwe bestuurder van Leerrijk! Ik hoop dat u ondanks de 
coronacrisis van een fijne vakantie hebt genoten. 
  
In een vakantie worden we altijd geconfronteerd met onverwachte mooie en minder mooie 
gebeurtenissen. Zo ook deze zomer. 
Een ouder van onze basisschool Theresia overleed op 19 juli na een tragisch ongeval met een 
zweefvliegtuig. 
Basisschool KlimOp moest helaas door een slopende ziekte afscheid nemen van juf Marjon Boons.  
Op 5 augustus is zij in het bijzijn van haar man en kinderen rustig ingeslapen. De uitvaart op dinsdag 
11 augustus heeft in besloten kring plaatsgevonden. 
Een aantal leerkrachten heeft tijdens de vakantie slecht nieuws gekregen na gezondheidsklachten. 
Dit geeft veel verdriet in gezinnen, bij de kinderen en de teams. 
Anderen kunnen na een ziekteverlofperiode maandag a.s. gelukkig weer aan de slag. 
 
Er is op de scholen inmiddels hard gewerkt om alles voor de start van het schooljaar weer op orde te 
brengen. Lokalen en ruimtes zijn ingericht en materialen liggen al weer klaar om de kinderen te 
ontvangen. 
 
Corona 
Ook blijven we de aandacht voor de coronamaatregelen voorlopig houden. 
Er wordt hierbij een beroep gedaan op ons allemaal. Het is belangrijk dat we samen met personeel, 
ouders en kinderen onze verantwoordelijkheid blijven nemen, zodat we zo veilig mogelijk kunnen 
blijven. 
 
De basisregels in het onderwijs rondom afstand, hygiëne, looproutes en het onderhouden van de 

contacten blijven van kracht op elke school en voor iedereen. We benadrukken: 

- Op alle scholen blijven we regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog. 
- Leerlingen, leraren en andere medewerkers met corona-gerelateerde klachten blijven thuis 

en laten zich zo snel mogelijk testen. 
- Er zijn nieuwe regels voor thuisquarantaine, waaronder die voor kinderen van 4 tot en met 

12 jaar die onlangs verbleven in oranje of rode gebieden. Zij mogen wel naar school, de 
kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. 
Hun ouders mogen echter niet op school of het schoolplein komen. Op basis van haar 
zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies 
niet in acht nemen. 

 



Omdat schoolgebouwen verschillend zijn en teams verschillende activiteiten inrichten gedurende het 
schooljaar, is het belangrijk dat elke school binnen de RIVM-richtlijnen die er zijn hun eigen 
maatregelen kunnen treffen. Dit bijv. rondom in- en uitlopen van de school, omgaan met 
oudergesprekken, het inrichten van schoolactiviteiten en omgaan met verzuim van leerlingen. 
Ook heeft elk team eigen mogelijkheden en onmogelijkheden in het vervangen van lessen tijdens 
afwezigheid van leraren door bijv. verdelen of het geven van onderwijs op afstand. 
Schooldirecteuren zullen u hier komende periode zelf tijdig over informeren. 
 
Ventilatie in schoolgebouwen 
Goede ventilatie en een gezond binnenklimaat zijn uiteraard belangrijk. Uit adviezen van het RIVM 
blijkt dat we op dit moment wat betreft ventilatie niet mogen afwijken binnen onze gebouwen van 
waar scholen volgens Bouwbesluit, ARBO-besluit, etc. aan moeten voldoen. 
Om scholen hierbij te ondersteunen bij het op orde brengen van alle ventilatiesystemen, heeft 
minister Slob per direct het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) ingericht. Het 
ambitieplan van het LCVS is dat uiterlijk 1 oktober elke school weet waar de school aan toe is. 
 
Het ambitieplan betekent het volgende: 

o Alle scholen doen een check om te onderzoeken of de gebouwen voldoen aan de eisen 
o Als een schoolgebouw niet voldoet aan de eisen, wordt er contact gezocht met de lokale 

GGD. De GGD adviseert de school over de te nemen maatregelen. Dit is afhankelijk van de 
situatie. 
 

Omdat wij niet de enige scholen zijn, die hiervoor staan werken wij in dit traject op gemeenteniveau 
zoveel als mogelijk samen.  
Op de scholen zal er regelmatig geventileerd worden door het openen van ramen en deuren, waarbij 
de buitenlucht kan circuleren. Omdat schoolgebouwen en installaties verschillend zijn, zullen de 
directeuren u over dit onderwerp zelf tijdig verder informeren. 
 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst met de schooldirecties heb ik onderstaande woorden als start voor het 

nieuwe schooljaar meegegeven. Deze geef ik ook aan u allen mee: 

DELEN 
 

Deel en je eten zal je beter smaken 
Deel je blijdschap en ze zal groter worden 
Deel je zorgen en ze zullen minder zwaar zijn 
Deel je enthousiasme en je zult elkaar aansteken 
Deel je kennis en ze zal aangevuld worden 
Deel je liefde en je zult liefde krijgen 
Deel je leven en je zult mens worden 

 

Zorg goed voor elkaar. Ik wens u allen een fijn en goed nieuw schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet,  

Petra de Jager 


