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Aan:
Ouders en/of verzorgers van leerlingen Stichting De Waarden

Zevenbergen, 19 januari 2021
Onze ref.: 2021-3/LH/VP
Betreft: Coronavirus – scholen langer dicht

Geachte ouders en/of verzorgers,
Het kabinet heeft op basis van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) besloten dat
de basisscholen en de kinderopvang tot in ieder geval maandag 8 februari 2021 gesloten blijven. De landelijke
situatie is nog te kwetsbaar en er zijn te veel onzekerheden en vragen rondom de nieuwe varianten van het
coronavirus (Britse en Zuid-Afrikaanse variant) om een veilige heropening te kunnen garanderen. We willen
heel graag dat onze scholen weer zo snel als mogelijk opengaan, maar de veiligheid van leerlingen, leraren en
ander onderwijspersoneel blijft de allerhoogste prioriteit.
Noodopvang
De noodopvang voor leerlingen met ouders in een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen loopt door. De
regelgeving en richtlijnen blijven hetzelfde, zoals eerder met u gecommuniceerd. De lijst met cruciale beroepen
vindt u via de volgende link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen.
Thuisblijf regels
Ook de thuisblijfregels, voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang, blijven onverminderd van kracht.
Deze thuisblijfregels zijn in de laatste twee brieven die u van ons ontvangen heeft gecommuniceerd.
Onderwijskwaliteit
Ondanks de onverminderde inzet van onze scholen om naast noodopvang, zo goed mogelijk
afstandsonderwijs te bieden, is dit verre van optimaal. Een verlenging van de schoolsluiting heeft niet alleen
impact op de continuïteit van het onderwijs, maar zet ook de onderwijskwaliteit en kansengelijkheid op de
langere termijn nog meer onder druk. Om verdere achterstanden zo veel mogelijk te voorkomen, opgelopen
achterstanden in te halen en om kinderen op het passende niveau te laten doorleren, zijn aanvullende
maatregelen nodig. De Primair Onderwijs Raad gaat hierover zo snel mogelijk in gesprek met samenwerkende
(overheid) partners.
Cito en vervolgonderwijs
Voor de groep 8 leerlingen komt de aanmelding voor het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Een belangrijk
onderdeel in dit proces is de afname van de Cito-toets in januari, de zogenaamde midden toets. Doordat de
scholen zeker tot 8 februari gesloten zijn, gaat deze toets vooralsnog op al onze scholen niet door. Zodra we
weten wanneer de scholen daadwerkelijk weer opengaan, wordt besloten hoe dit verder op te pakken en in te
vullen. De ontwikkelingen en adviezen hierin blijven we nauwgezet volgen.
Daarnaast staan er voor veel klassen Cito-toetsen, rapporten en oudergesprekken op de planning. Binnen
onze scholen zijn we druk in overleg hoe we dit gaan vormgeven de komende periode. Dit zal mede
afhankelijk zijn of de scholen vanaf 8 februari aanstaande weer open mogen. Uiteraard houden wij u zo snel
als mogelijk op de hoogte van deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen.
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Tot slot
Helaas zijn wij noodgedwongen om ook dit bericht weer af te sluiten met de woorden ‘hou vol’. Ondanks dat
wij graag anders hadden gehoopt, begrijpen wij dat het kabinet nu niet anders kon besluiten. Wij willen u dan
ook wederom bedanken voor uw flexibiliteit, betrokkenheid, vertrouwen en vooral voor de onverminderde inzet
bij het thuisonderwijs.
Met vriendelijke groet,

dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf
bestuurder
Cc: MR’en van alle scholen

