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Hardenberg/Coevorden, 4 februari 2021 

 

Betreft: voorbereidingen heropening scholen 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op 8 februari gaan de scholen van Onderwijsstichting Arcade weer open en we zijn blij al 

onze kinderen weer te mogen zien.  

De scholen gaan open met in achtneming van de reeds bestaande- en nieuwe regels die 

door de overheid zijn bepaald. Daarbinnen zullen we doen wat we kunnen en verantwoord 

vinden.  

Het openstellen van het basisonderwijs geeft een dubbel gevoel. Enerzijds zijn we blij dat de 

kinderen weer fysiek onderwijs krijgen en dat we alle kinderen weer kunnen opvangen, maar 

anderzijds hebben we ook onze zorgen. Zorgen over het besmettingsrisico van kinderen 

onderling en van onze leerkrachten en andere medewerkers.  

Gistermiddag hebben we vanuit het ministerie de richtlijnen ontvangen waaraan we moeten 

voldoen. Daarnaast zijn er een aantal adviezen waarbij per school gekeken zal moeten 

worden wat passend en vooral haalbaar is. Dit vergt behoorlijk wat voorbereidingstijd voor de 

scholen. Minister Arie Slob heeft ook aangegeven dat scholen hier tijd voor nodig hebben en 

kunnen vrijmaken.  

 

Ik heb daarom besloten dat er morgen op al onze scholen geen les gegeven zal worden, om 

zo te zorgen dat we de kinderen maandag op een verantwoorde manier kunnen ontvangen. 

Dit betekent in de praktijk dat de kinderen morgen geen thuisonderwijs krijgen. Wel zullen de 

scholen geopend zijn voor de noodopvang. Tijdens deze noodopvang zullen de kinderen 

vermaakt worden, maar volgen ook zij geen reguliere lessen. 

Via uw eigen school ontvangt u meer informatie over de wijze waarop er vanaf maandag 

opgestart gaat worden. Aangezien het maatwerk is, kan dit per school verschillen. Elke 

school doet dit telkens in samenspraak met de Medezeggenschapsraad (MR). Als bestuur 

doen we dit ook met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  

Tot slot willen we u bedanken voor het feit dat u uw kind(eren) samen met onze leerkrachten 

en onderwijsassistenten zo goed begeleid heeft in de afgelopen weken. Laten we hopen dat 

we na 8 februari niet nog eens te maken krijgen met een lockdown. 

Met vriendelijke groet, 

Aranka van Heyningen 

Voorzitter College van Bestuur Onderwijsstichting Arcade 

   


