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Start nieuwe schooljaar

Delft, 27 augustus 2020
Geachte ouders/verzorgers,
Vanaf maandag 31 augustus zijn de leerlingen weer van harte welkom op de scholen! We zien er naar
uit de leerlingen weer te ontmoeten en het nieuwe onderwijsjaar te starten.
Ook in dit nieuwe schooljaar hebben we te maken met maatregelen rond het corona-virus. We willen
doen wat mogelijk is om te zorgen voor continuïteit van onderwijs. Dat betekent dat we zoveel
mogelijk preventieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gezondheidssituatie op school
goed is en dat collega’s en leerlingen gewoon iedere dag naar school kunnen.
In deze brief leest u de maatregelen die voor alle scholen gelden:
Algemene maatregelen
• Zeer regelmatig handen wassen
• Neus snuiten in papieren zakdoeken (en deze weggooien)
• Thuisblijven bij verkoudheidsklachten (niezen, hoesten, koorts). Kinderen t/m groep 2 mogen
met verkoudheid naar school tenzij dit gepaard gaat met koorts.
• Thuisblijven indien iemand die op hetzelfde adres van de leerling woont Covid gerelateerde
klachten heeft
• Leerlingen houden afstand van de leerkracht
Wilt u dit weekend deze maatregelen goed doorspreken met de kinderen?
Contact met ouders
De maatregel blijft dat ouders rond halen en brengen niet in de school komen en niet op het
schoolplein. We vragen ouders om bij voorkeur kinderen zelfstandig naar school te laten komen. Als
dit nog niet gaat, dan vragen we u om kort afscheid te nemen bij het begin van het schoolplein en
daarna snel weer te vertrekken. Voorkom dat groepjes ouders op stoepen en op de weg blijven staan
praten.
De teams willen graag weer live in gesprek met ouders. Toch kiezen we ervoor om dit maar zeer
beperkt te doen. Ieder najaar hebben we te maken met een golf aan verkoudheidsklachten. Normaal
gesproken kunnen we dan blijven werken; met de corona-maatregelen moeten we extra voorzichtig

zijn. Voor alle andere sectoren geldt: werk thuis. Dat gaat in het onderwijs niet, maar we nemen wel
zoveel mogelijk preventieve maatregelen. Dit betekent vanaf september:
• een groot deel van de contacten met ouders zal digitaal zijn (via Google Meet of telefonisch
contact)
• als een live gesprek wenselijk is, dan kan dit alleen op afspraak en met medewerkers die niet
in risicogroepen vallen; komt u voor een afspraak naar school dan geldt:
• houd u aan de 1,5 meter afstand regel
• hygiëne maatregelen en geen handen schudden
• u bent vrij van klachten
Testen op corona
Leerlingen blijven thuis als iemand in het gezin getest wordt op corona. Is de uitslag negatief (geen
corona) dan komt de leerling weer naar school. Is de uitslag positief (wel corona) dan volgt het gezin
de regels van RIVM/GGD over thuis-quarantaine.
Bezoek oranje-gebieden
Leerlingen die op bezoek geweest zijn in oranje-gebieden moeten 10 dagen in thuis-quarantaine
voordat zij naar school gaan. Wilt u voor start van het schooljaar dit melden bij de directeur?
Leerlingen in risicogroepen
Leerlingen die tot een risicogroep behoren of leerlingen waarvan een gezinslid tot een risicogroep
behoort kunnen in overleg met de school thuisblijven. De school kan hierover overleggen met
leerplicht, de jeugdarts en/of Team Jeugd. Voor de leerlingen die om deze reden thuisblijven zal de
school online thuisonderwijs regelen. In de eerste week van het schooljaar wordt geïnventariseerd
om hoeveel kinderen dit gaat; vanaf de tweede week zal het thuisonderwijs voor deze leerlingen
worden opgestart.
Tekort aan leerkrachten en onderwijsassistenten
We starten het schooljaar gelukkig met voldoende leerkrachten en onderwijsassistenten. Ook
hebben we nieuwe collega’s aangenomen voor de vervangerspool. We houden er echter serieus
rekening mee dat het niet lukt iedere dag voldoende mensen te hebben voor de groep. Dit heeft te
maken met:
a.
Er is een landelijk lerarentekort. Ook in onze regio zijn er veel te weinig vervangers om een
zieke leerkracht te vervangen.
b.
Leerkrachten met klachten zullen getest moeten worden op corona en mogen pas weer in de
school zijn als de testuitslag bekend is.
c.
Een deel van de leerkrachten in risicogroepen is niet op school in de groep inzetbaar.
U zult er dus rekening mee moeten houden dat er ook de komende periode groepen thuis zullen
moeten blijven. De scholen maken in overleg met de teams een plan voor thuisonderwijs.
Leerkrachten die niet op school zijn, maar wel vanuit huis kunnen werken kunnen digitaal
thuisonderwijs verzorgen. Ook moet u er rekening mee houden dat de leerlingen vaker dan we
wenselijk vinden met een andere leerkracht te maken hebben.
De directeur van de school zal keuzes waar mogelijk toelichten en vervangingsbeleid afstemmen met
de medezeggenschapsraad. De directeur kan in verband met de privacy geen mededelingen doen
over welke medewerker waarom niet inzetbaar is.

Ventilatie op de schoolgebouwen
De afgelopen weken is er veel gesproken over de rol van ventilatie in gebouwen bij het verspreiden
van het coronavirus. Ventilatiesystemen zouden een mogelijke bron van besmettingsgevaar kunnen
vormen voor zowel leerkrachten als leerlingen. Het RIVM doet momenteel onderzoek naar
ventilatiesystemen op scholen. De resultaten hiervan worden op korte termijn verwacht. Tot die tijd
geldt de door het RIVM opgestelde LCI-richtlijn – Ventilatie en COVID-19. De VO-raad, PO-Raad en
Ruimte-OK hebben deze richtlijn vertaald naar een handleiding, welke wij als SCO Delft volgen.
Waar moet de ventilatie aan voldoen?
Gebouwen moeten voldoen aan de minimale eisen in het Bouwbesluit. Er is een Bouwbesluit voor
nieuwbouw (gebouwd/verbouwd vanaf 2012) en een bouwbesluit voor bestaande bouw
(gebouwd/verbouwd voor 2012).
Onze installateur(s) hebben in kaart gebracht of onze scholen voldoen aan het Bouwbesluit dat van
toepassing is op de verschillende scholen. Alle scholen voldoen aan het bouwbesluit. Dat houdt in dat
er op diverse scholen geen mechanische ventilatiesystemen aanwezig zijn en er dus gebruik gemaakt
moet worden van natuurlijke ventilatie. Oftewel, via ramen en roosters die verse lucht van buiten de
school inhalen. Er zijn ook gebouwen die deels een mechanische ventilatie hebben. Daar zullen
ruimtes waar het niet aanwezig is ook voorzien moeten worden van natuurlijke ventilatie. Op alle
scholen wordt met de teams doorgesproken wat er dagelijks gedaan moet worden om de scholen
goed te ventileren.
Concluderend kunnen we zeggen dat SCO Delft voldoet aan de eisen vanuit de handleiding om te
voldoen aan het bouwbesluit en handelt verder in lijn met de adviezen die benoemd worden.

Tot slot
Wij wensen u een goed weekend en zien de leerlingen graag volgende week weer terug op school!
Hartelijke groet, namens het directieberaad primair onderwijs van SCO Delft,

Judith Rook
Algemeen directeur primair onderwijs

