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Beste ouders en verzorgers,
Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de meest recente corona-ontwikkelingen, die onze organisatie aangaan. Corona en het gevolg daarvan is en blijft voorlopig een gevaar waar we heel zorgvuldig en ook
daadkrachtig mee om moeten gaan.
We voorzien dat er veel verzuim op kan gaan treden van zowel personeelsleden van LiemersNovum als van onze
leerlingen. Als we daarop moeten anticiperen, is de richtinggevende uitspraak dat we de leerlingen zoveel mogelijk op de school/het IKC willen houden bij uitval van de leerkrachten. We zetten dus maximaal in op de onderwijstijd op school.
Wij hebben daarom een stappenplan met de directeuren gecommuniceerd, waarin beschreven staat wat mogelijke oplossingen zijn als er sprake is van verzuim van een medewerker. Het kan echter voorkomen dat al die
oplossingen niet toereikend zijn en dat er toch een klas naar huis moet worden gestuurd. Dat zal echter nooit op
de eerste dag gebeuren. U krijgt daarom altijd de gelegenheid rekening te houden met de afwezigheid van de
leerkracht en thuis iets te regelen.
De laatste tijd horen we veel over de tijd die we kwijt zijn aan een coronatest en het wachten op de uitslag daarvan. Commerciële laboratoria hebben zich aangediend en beweren veel sneller te kunnen testen. Wij buigen ons
over die vraag of we deze laboratoria in willen zetten en of ze werkelijk kunnen bieden wat we nodig hebben. We
hebben daarover ook contact met de besturen in de regio (Arnhem en Achterhoek) en onze brancheorganisatie ,
de PO-Raad.
De kinderen die thuis moeten blijven i.v.m. de coronarichtlijnen zijn gelukkig in veel gevallen niet echt ziek. Wij
doen ons best om zo goed mogelijk thuisonderwijs aan te bieden, maar gezien de onderbezetting wordt dat nog
een hele krachttoer.
In het kader van de huisvesting hebben we onderzoeksbureau WTA de opdracht gegeven de luchtkwaliteit van
onze scholen te meten en naast een analyse ook relevante aanbevelingen te doen. Het betreft dan met name de
scholen met natuurlijke ventilatie.
Hoewel we allemaal het coronavirus beu zijn, moeten we helaas vaststellen dat we er nog niet vanaf zijn.
Wij wensen iedereen veel gezondheid, wijsheid en geduld toe, het blijft tenslotte een strijd van de lange adem.
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