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Beste ouders en verzorgers,
In de persconferentie van dinsdagavond 3 november jl. gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge
aan de maatregelen tijdelijk te verzwaren. Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen
te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam. De cijfers moeten sneller dalen om
overbelasting van personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle
patiënten te garanderen. Om ook de weg terug naar meer vrijheden in ons leven te bespoedigen, is er
besloten om bovenop de huidige, gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen in te stellen.
Meer informatie over de huidige, gedeeltelijke lockdown en de extra maatregelen die per 4 november a.s.
om 22.00 uur in zullen gaan, zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.
Omdat voor het basisonderwijs geen extra maatregelen zijn aangekondigd, blijven de gestelde kaders zoals
beschreven in de brief van 5 oktober jl. van toepassing.
Hoe is het ook alweer?
▪ Naast de algehele hygiëne en de ventilatie blijft de 1,5 meter afstand tussen volwassenen óntzettend

belangrijk. Scholen doen er alles aan om dit in de school te realiseren, maar wij verwachten ook dat u als
ouder/verzorger de adviezen van de overheid en GGD met betrekking tot testen, thuisblijven en eventuele
quarantaine opvolgt.
▪ Op iedere school zal men met elkaar afstemmen op welke wijze studiedagen en teamvergaderingen

ingevuld kunnen worden. Iedere school kan hier zijn eigen keuze in maken, zich vanzelfsprekend houdend
aan de huidige regels en afspraken.
▪ Stichtingsbreed hebben wij het besluit genomen dat in ieder geval tot aan de kerstvakantie geen fysieke

bijeenkomsten worden gepland, waarbij vanuit verschillende scholen collega’s samenkomen. De
schoolarts, trajecten met een ambulant belegeider en geplande oudergesprekken kunnen wel doorgang
vinden, mits ook weer aan de gestelde regels wordt voldaan.
▪ Goede ventilatie is van belang voor een gezond binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de overdracht van

luchtweginfecties te beperken. Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in
schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet om er goed in te kunnen leren en werken.
Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de voorzieningen
voor luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft
hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien scholen niet aan de
richtlijnen voldoen is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen. Ook vanuit LiemersNovum
volgen wij deze stappen.
▪ Helaas hebben wij de keuze moeten maken om in ieder geval tot aan de kerstvakantie externe uitjes niet

langer door te laten gaan, denk bijvoorbeeld aan Techno-Plaza en de NME. De gymlessen zijn hierop een
uitzondering.
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Dan nog een aantal aanvullingen op bovenstaande punten:
▪ Naar het lijkt, kan Sinterklaas ondanks alle coronamaatregelen ook dit jaar weer naar Nederland komen.

Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan is het logisch dat hij ook de scholen bezoekt. Helaas zal het
Sinterklaasfeest dit jaar alleen met de kinderen kunnen worden gevierd, natuurlijk binnen de geldende
maatregelen qua hygiëne en 1,5 meter afstand tussen volwassenen. Hoe scholen dit feest verder
organiseren, dat bepaalt een school zelf in overleg met het team en de OV.
▪ Vanzelfsprekend zullen we de ontwikkelingen af moeten wachten, maar blijven de huidige maatregelen

van toepassing, dan kan er op school ook kerst worden gevierd. Wel zal dit jaar de kerstviering onder
lestijd plaatsvinden. Een van de redenen bij het niet door laten gaan van externe uitjes is, dat wij
geen extra ‘verkeersstromen’ van ouders op gang willen brengen. Ook bij de kerstviering hanteren wij
deze afspraak. Scholen kunnen nog steeds wat organiseren, dit dus onder lestijd, maar zonder een buffet
van thuisgemaakte gerechten. Ook kunnen er dit jaar geen ouders aanwezig zijn bij de kerstviering.
▪ Zoals eerder al beschreven, is goede ventilatie van belang voor een gezond binnenklimaat. Los van COVID-

19 blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet
om er goed in te kunnen leren en werken. Op dit moment worden de rapportages van de onderzoeken
die op de scholen plaats hebben gevonden geanalyseerd. Ook wordt er op veel scholen gebruik gemaakt
van CO2-meters. Advies is nog steeds in te zetten op maximale ventilatie.

Wij beseffen, dat dit een behoorlijke opsomming is geworden van maatregelen en aandachtspunten. Toch
vinden wij het belangrijk hier uitgebreid met u over te communiceren.
Samen het virus de baas worden is ons gezamenlijke doel. Daar zijn de maatregelen op gericht, hoe vervelend
deze soms ook zijn. Door ons allemaal aan die regels te houden, iets wat echt niet altijd meevalt, dringen we
het aantal besmettingen terug en worden we uiteindelijk het coronavirus de baas. Daar doen we het voor.
Het is en blijft een bijzonder lastige periode. Heel veel gezondheid gewenst.
Met vriendelijke groet,

Pieter-Jan Buhler
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