Aan: de ouders en personeelsleden van alle Athenascholen
Betreft: update maatregelen corona

Deventer, 3 februari 2021
Beste ouders en medewerkers,

Gisteren hebben de gezamenlijke directeuren en stafmedewerkers van de Athenascholen de
heropening van onze scholen met elkaar besproken. Om te beginnen zijn we zeer verheugd dat de
basisscholen weer open kunnen. Tegelijkertijd zijn er zowel landelijk als binnen onze scholen nog
zorgen en vragen waarop we zo goed mogelijk een antwoord moeten geven.
In deze brief wil ik met u de algemene overkoepelende afspraken doornemen die wij met elkaar
hebben gemaakt voor de heropening. Er blijft een aantal zaken die meer specifiek op elke school kan
worden geregeld. Wij volgen de berichten van de overheid en de PO-Raad.

Afspraken die gelden voor alle Athenascholen
Met ingang van maandag 8 februari gaan onze scholen weer geheel open voor alle leerlingen. Wij
hebben ervoor gekozen in principe niet met halve groepen te werken en zo min mogelijk hybride
onderwijs te verzorgen (dat is dus deels live in de klas en deels op afstand), zie ook het kopje
‘lesuitval en afstandsonderwijs’ op de volgende pagina.
De aanvullende maatregelen van de overheid schrijven voor dat als er één of meer kinderen in een
klas positief testen of Coronaverschijnselen hebben, de hele klas in quarantaine (dus thuis) blijft
gedurende vijf dagen. Er zal in dat geval weer thuisonderwijs worden gegeven zoals inmiddels
gebruikelijk. Sowieso geldt: is je kind verkouden of heeft het koorts, houd het dan thuis totdat het
kind 24 uur klachten vrij is. Dit geldt natuurlijk ook voor personeel. Neusverkoudheid bij kinderen is
hierop een uitzondering. Hoe dit in de praktijk zal gaan werken moeten we nog even bezien. We
houden hierover contact en stellen eventueel het beleid bij.
Het protocol voor afstand en hygiëne, zoals dat eerder gold, blijft van kracht. Dat betekent dus ook
dat ouders voorlopig nog niet op het plein of in de school kunnen komen. Voor eventuele
uitzonderingen hierop beslist de schoolleider. Mondkapjes voor leerlingen worden niet verplicht.

Testen en vaccineren
Omdat er hier en daar door ouders met ons over is gecorrespondeerd wil ik een paar zaken ten
aanzien van testen en vaccineren duidelijk maken.
1. In onze scholen wordt niemand onvrijwillig getest; het is aan ouders of medewerkers zelf om
kinderen of zichzelf te laten testen op de daarvoor bestemde locaties
2. Mochten er de komende tijd sneltesten komen voor alle scholen, zullen we u opnieuw
informeren en uitwerken hoe we daarmee om zullen gaan. Uitgangspunt blijft vrijwilligheid
3. In onze scholen wordt niemand onvrijwillig gevaccineerd tegen Corona; het is aan de ouders
en medewerkers zelf om kinderen of zichzelf wel of niet te laten vaccineren als daarvoor een
oproep komt
Omdat wij instaan voor de veiligheid van ons personeel en de kinderen op school, kan een
consequentie van niet-testen wel zijn dat (een deel van de) kinderen of medewerkers langer thuis
moeten blijven. Wij volgen hierin de landelijke protocollen. Testen is een belangrijke pijler van het in
de greep krijgen van deze pandemie. De afweging die iedereen maakt is dus steeds ook een sociale
afweging.

Lesuitval en (online) afstandsonderwijs
De scholen zullen bij uitval of quarantaine van klassen afstandsonderwijs hervatten. Dat geldt niet
voor individuele kinderen. Het is onmogelijk om klassikaal les te geven op school en voor een paar
leerlingen ook nog online thuisonderwijs te verzorgen. In individuele gevallen waar maatwerk
noodzakelijk is beslist de schoolleiding hoe dit kan worden opgelost, bijvoorbeeld met opdrachten
voor thuis. Het kan ook voorkomen dat een leerkracht in overleg met de schoolleider een bepaalde
periode thuisblijft. In die gevallen zal met de schoolleiding gezocht worden naar de beste oplossing.

Voorbereiding en vertrouwen
Kinderen zijn langere tijd niet meer in een normale sociale omgeving geweest. Ik wil leerkrachten en
ouders oproepen de kinderen voor te bereiden op de heropening. Het is goed om alle omgangsregels
en gewoontes volgende week weer even op te halen, zoals dat vaak ook na een zomervakantie
gebeurt. De heropening kan onzekerheid en angst oproepen bij kinderen. We willen dit pedagogisch
benaderen door vertrouwen uit te stralen en de tijd te nemen om de kinderen weer te laten wennen.
Met alle maatregelen, ongewone situaties en media-aandacht rondom Corona zouden we soms bijna
vergeten dat veel zaken in het leven draaien om vertrouwen. Vertrouwen geven en vertrouwen
krijgen. Ik hoop dat we hierin het goede voorbeeld kunnen blijven geven aan de kinderen die aan ons
zijn toevertrouwd.
Een fijne start toegewenst allemaal!

Met vriendelijke groet,

Peronnik Veltman
Bestuurder

