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Hoevelaken, 24 januari 2022 

 

 

Betreft: aankondiging mogelijk thuis laten van groepen  

 

Beste ouders  en verzorgers, 

 

In deze brief breng ik u op de hoogte van de huidige situatie op school met betrekking tot Corona. Ook 
wil ik u in deze brief vragen om vast na te denken over eventuele noodmaatregelen voor het geval we 
groepen zullen moeten vragen thuis te blijven, omdat een tekort aan leerkrachten dreigt te ontstaan.  

Zoals u inmiddels in de gaten heeft, loopt het aantal positieve testuitslagen nog steeds op. Dat is zowel 
landelijk het geval als bij ons op school. We hebben helaas, conform het geldende beleid, al 
verschillende klassen naar huis moeten sturen omdat er teveel kinderen in de groep een positieve 
testuitslag hadden. Wanneer een groep vanwege quarantainemaatregelen thuis moet blijven, is er ook 
geen noodopvang mogelijk voor kinderen wiens ouders een cruciaal beroep hebben.  

We hopen dat morgenavond bij de persconferentie nieuwe beleidsregels bekend gemaakt worden. 
Tegelijkertijd is inmiddels onze ervaring dat, zelfs áls er nieuw beleid wordt aangekondigd, het daarna 
nog enige tijd duurt voordat het nieuwe beleid is omgezet in protocollen die wij uit kunnen voeren. Tot 
die tijd volgen we uiteraard de huidige maatregelen.  

Ik waardeer het enorm dat zoveel ouders ons hierbij positief ondersteunen! Wij voelen veel begrip en 
medewerking. Veel ouders begrijpen dat wij het beleid niet maken, en eraan gehouden zijn de 
geldende protocollen te volgen. Dank daarvoor! 

Ook wil ik alle ouders bedanken die regelmatig zelftesten afnemen bij hun kinderen. Wanneer 
kinderen een positieve testuitslag krijgen maar daarbij nog niet in school waren, leidt dit er regelmatig 
toe dat we de rest van de groep niet in quarantaine hoeven te plaatsen. We vragen u dus vriendelijk 
om uw kind regelmatig te blijven testen.   

Behalve het aantal positieve uitslagen bij kinderen, neemt nu ook het aantal positieve uitslagen bij 
leerkrachten snel toe. Op dit moment hebben we te maken met 5 leerkrachten die een positieve 
uitslag kregen bij een PCR-test. Een 6e leerkracht is thuis vanwege quarantainemaatregelen. Helaas 
doet de situatie zich nu voor het eerst voor dat wij de bezetting van de groepen niet meer rond 
krijgen. Uiteraard zetten we alle beschikbare invallers in en benaderen we alle collega’s actief om 
eventueel extra te komen werken. Desondanks zijn er te weinig leerkrachten om alle groepen te 
bezetten. Morgen zal dus voor het eerst een groep thuis blijven. De ouders van deze groep hebben 
hier inmiddels een bericht over gehad.  
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We houden er nu serieus rekening mee dat we in de nabije toekomst vaker groepen zullen moeten 
vragen thuis te blijven. We vragen u daarom nu al na te denken over eventuele opvang voor uw 
kinderen.  

Kinderen van ouders met cruciale beroepen kunnen we opvangen in school, ook als een groep moet 
thuisblijven. Ook voor die kinderen is echter geen aparte leerkracht beschikbaar; de kinderen voor wie 
opvang nodig is zullen in die gevallen dus verdeeld worden over andere groepen. Dit betekent een 
extra belasting voor de leerkrachten die in die andere groepen werken, dus we vragen u met klem van 
deze noodmaatregel alleen gebruik te maken als het echt niet anders kan. Voor kinderen wiens ouders 
geen cruciaal beroep hebben zal helaas geen noodopvang mogelijk zijn.  

Uiteraard hoop ik er enorm op dat het sturen van deze brief achteraf niet nodig bleek te zijn en dat 
we, met puzzelen, passen en meten, alle groepen toch steeds weten te bezetten. Mocht het wél nodig 
zijn om groepen thuis te laten blijven, dan hoop ik op uw medewerking en begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Philippe de Kort 
Interim directeur bestuurder 

 

 

 

 


