Rotterdam, 5 februari 2021

Betreft: Informatiebrief inzake de herstart van onze scholen

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen en peuters van Stichting PCOHS,
Wat fijn dat de scholen en peutergroepen weer open gaan en de kinderen weer mogen komen! Wij kijken
ernaar uit, ook al vinden we het soms best spannend onder alle omstandigheden waar we met elkaar in
zitten.
De uitgangpunten die wij hanteren zijn:
• Het moet veilig
• Het moet verantwoord
• Het moet organiseerbaar zijn.
Deze uitdaging is door de directeuren en de teams opgepakt en vandaag bent u geïnformeerd over de wijze
waarop de school van uw zoon/dochter de herstart heeft georganiseerd.
U heeft als ouders/verzorgers een intensieve tijd achter de rug en we horen en weten dat er veel van u is
gevraagd. Een groot ‘dank u wel’, voor uw inzet, begrip en meedenken en alle uren dat u met uw kind(eren)
het thuisonderwijs heeft vormgegeven.
Er is in de afgelopen tijd intensief contact geweest met de Rotterdamse schoolbesturen. We hebben een
gemeenschappelijk standpunt ingenomen met betrekking tot het zoveel mogelijk beperken van risico’s voor
de gezondheid van de kinderen en van het personeel.
We zullen in sommige situaties moeten zoeken naar maatwerk. De directeuren stemmen dit af met de MR.
Het bestuur heeft een routekaart ontwikkeld met richtlijnen en afspraken voor de vorm en de inhoud van het
onderwijs en een routekaart met scenario’s bij besmetting, ziekte en uitbraak.
Ik informeer u hierbij graag over een aantal besluiten dat voor onze scholen en voor u van belang is:
Wij zullen geen kinderen testen op de scholen. De keuze om uw kind te testen na een besmetting op school is
de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger.
Op de scholen gebruiken we sneltesten voor personeel met klachten. Daarmee voorkomen we dat personeel
afwezig is in afwachting van een testuitslag.
De landelijke richtlijn is dat leerlingen van de basisschool en peuteropvang bij een neusverkoudheid naar
school mogen. Wij hebben echter besloten om het risico van besmetting zo laag mogelijk te houden zodat
leerlingen met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven.

De school is open, tenzij:
• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier
aanleiding toe geeft, of
• de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel
personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school wel noodopvang aan kinderen met
ouders in cruciale beroepen. Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk
is in hun situatie over naar onderwijs op afstand.
Uiteraard worden de bekende hygiëne en ventilatie maatregelen in acht genomen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de herstart van onze scholen en
peutergroepen. Voor vragen is ons bestuurskantoor tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar op 010-3510026
of via info@pcohs.nl.
Tenslotte wens ik u en uw kind(eren) alvast een fijn winters weekend en vooral gezondheid en sterkte in deze
bijzondere tijd.
Met vriendelijke groet,

E.A.(Annelies) van Dijk
Voorzitter College van Bestuur

