Datum: 03-09-2020
Betreft: berichtgeving Coronavirus

Geachte ouders en verzorgers,
De scholen van Conexus zijn inmiddels al weer zo’n twee weken aan de slag na de zomervakantie. Wij zijn
goed gestart! Onze teams zijn goed voorbereid en bijzonder gemotiveerd om er ook dit jaar weer een mooi
schooljaar van te maken. Helaas bevindt de samenleving zich nog steeds in de wereldwijde Coronacrisis.
We kunnen niet anders dan ons aanpassen aan de omstandigheden en er samen zorg voor dragen dat er zo
min mogelijk besmettingen plaatsvinden.
In de periode maart-juli van dit jaar is het onderwijs zo goed als mogelijk doorgegaan. Dat is gelukt door de
grote inzet en samenwerking van onze medewerkers, alle kinderen en u als ouders. We zijn u daar heel
dankbaar voor! Ook vanaf de start van dit schooljaar zal flexibiliteit en samenwerking hard nodig zijn om
het onderwijs zo goed en veilig mogelijk vorm te kunnen geven.
Om de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk te kunnen waarborgen volgen al onze scholen het
landelijk protocol van de PO raad. Het meest recente protocol vindt u hier:
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/protocollen/. Daarin zijn alle richtlijnen opgenomen waaronder
ook die van het RIVM zoals het houden van 1,5 meter afstand, handen wassen etc. Rekening houdend met
de landelijke regels maken de scholen het beleid specifiek voor hun eigen situatie, immers scholen
verschillen in concept, gebouw etc. Hierover vindt overleg met de medezeggenschapsraad van de school
plaats. Dit kan betekenen dat er in de uitvoering verschillen zijn tussen scholen, bijvoorbeeld bij het veilig
organiseren van oudergesprekken, ouderavonden en andere activiteiten.
Lerarentekort
Zowel voor uw kind(eren) als voor onze medewerkers geldt dat bij (lichte) klachten of Corona, men thuis
blijft. Leerkrachten dienen dan eerst getest te worden, voordat zij weer aan het werk kunnen. Helaas duurt
het wachten op test en uitslag momenteel te lang, waardoor onze vervangings pool angstvallig leeg begint
te raken en er vorige week al 1 klas naar huis is gestuurd. Om die reden hebben wij diverse acties uitgezet:
−
−
−

Wij ondersteunen het pleidooi van de PO-Raad voor een landelijke voorrangsregeling voor
leerkrachten;
Wij hebben bij zowel de veiligheidsregio (burgemeester) als bij de regionale GGD (wethouder) het
indringende verzoek neergelegd voor een regionaal voorrangsbeleid voor leerkrachten;
Wij hebben in overleg met onze Arbodienst onderzocht of het mogelijk is om commerciële
(gevalideerde) testcapaciteit in te kopen, dit is gelukt! Vanaf 8 september kunnen leerkrachten indien
nodig- ’s ochtends worden getest en ’s middags de uitslag hebben, zodat uitval uit voorzorg tot een
minimum beperkt blijft.

Wij hopen hiermee problemen en het naar huis sturen van groepen tot een minimum te beperken.
Desondanks zullen er in de komende maanden problemen kunnen ontstaan. Onze scholen bereiden zich
daar zo goed mogelijk op voor, onder andere door lespakketten voor les-op-afstand klaar te hebben liggen
voor alle groepen, zodat als een groep op incidentele basis niet op school kan zijn, het onderwijs wel zo
goed mogelijk doorgang blijft vinden. Ook proberen wij onze vervangcapaciteit uit te breiden, bijvoorbeeld

door te onderzoeken of leraren in opleiding onder begeleiding klassen kunnen overnemen. Daarnaast doen
wij wederom een beroep op uw begrip en flexibiliteit mocht het onverhoopt niet lukken.
Heeft u vragen of zorgen dan kunt u zich altijd wenden tot de directeur van de school. Wij, als bestuur van
Conexus, hebben intensief contact met de scholen en staan hen bij waar dat nodig is. We hopen dat we
met elkaar snel uitzicht krijgen op het einde van de risico’s die het virus met zich meebrengt.
We wensen iedereen een fijn schooljaar en bovenal, blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Jan Paul ten Brink

College van Bestuur Conexus

Frederik van Winkelen

