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Beste ouders en verzorgers, 

 
Gisteren liet premier Rutte ons weten dat de scholen op maandag 8 februari 
inderdaad weer zullen openen. Dat was geen verrassing voor ons, want minister 
Slob had ons dit ook al laten weten. Ik stuurde u afgelopen maandag een brief 
waarin ik aan u uitlegde dat we zouden moeten wachten op de protocollen. In deze 
protocollen zal ons uitgelegd worden aan welke richtlijnen wij ons moeten houden. 
Daarna zou ik u verder informeren. 

Vandaag werden om 14.45 uur de eerste richtlijnen bekendgemaakt. De opdracht 
waar wij ons voor gesteld zien is het onderwijs veilig en uitvoerbaar vorm te geven. 
Wat uit die eerste richtlijnen al bekend werd, is dat er enkele stringente regels 
zullen worden voorgeschreven, die een behoorlijk effect gaan hebben op de manier 
van werken. De regels zijn bedoeld om de veiligheid van de kinderen en het 
personeel te waarborgen. Helaas zijn de uiteindelijke protocollen nog steeds niet 
afgerond. Het ministerie en de PO-raad zijn hierover nog volop met elkaar in 
overleg. Het laatste nieuws is dat deze protocollen niet vandaag, maar pas morgen 
bekend worden. Wij kunnen het onderwijs dat we vanaf 8 februari gaan verzorgen 
pas inrichten als deze protocollen gepubliceerd worden.  

Minister Slob erkent dat de scholen hier tijd voor nodig hebben en heeft de scholen 
hiervoor ruimte gegeven door het online-onderwijs van morgen (donderdag 4 
februari) en vrijdag 5 februari niet door te laten gaan. Er zullen morgen en 
overmorgen dus geen lessen of contactmoment plaatsvinden. Uiteraard kunnen de  
kinderen wel de werkopdrachten maken, die ze hebben gekregen.  

De kinderen die zich al hadden opgegeven voor de noodopvang, kunnen donderdag 
en vrijdag wel gewoon komen. 

Ik snap dat u allen graag wilt weten waar u aan toe bent. Dat is begrijpelijk en ook 
voor ons herkenbaar. Ik hoop u morgen verder te kunnen informeren, indien de 
protocollen dan wel voor ons beschikbaar zijn. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Philippe de Kort 
Interim directeur 

 


