Drachten, 15 november 2021

Geachte ouders, beste leerlingen,
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet tijdens de persconferentie een flink aantal
maatregelen bekend gemaakt om de forse stijging van het aantal coronabesmettingen
zo snel mogelijk te laten dalen. Maatregelen waar we allemaal op een bepaalde manier
mee te maken zullen krijgen en die ten minste drie weken zullen duren. De scholen
werden tijdens de persconferentie nauwelijks genoemd. Dat komt omdat het kabinet, op
basis van het advies van het OMT, heeft besloten de situatie in het voortgezet onderwijs
ongewijzigd te laten. Met dit besluit zijn we gelukkig. Het betekent uiteraard wel dat de
bestaande richtlijn ongewijzigd van kracht blijft. Ik zal hieronder toelichten wat dat
betekent.
Hoewel de situatie ongewijzigd blijft nemen de zorgen ook op onze scholen toe, onder
het personeel, de leerlingen en hun ouders. Zorgen over veiligheid, maar ook zorgen over
het soms hoge verzuim van zowel leerlingen als personeel. Tijdens de persconferentie
werd duidelijk dat de 1,5 meter regel, die op tal van plekken weer wordt ingevoerd, niet
geldt voor de scholen. Het ministerie herhaalt echter wat al in de huidige richtlijn staat,
namelijk dat geadviseerd wordt 1,5 meter afstand te houden waar dat kan. Ook staat het
de scholen vrij in overleg met de medezeggenschap aanvullende maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld de activiteiten op school te beperken tot het primaire proces van lesgeven en
activiteiten die niet direct gerelateerd zijn aan het geven van onderwijs te annuleren of op
een alternatieve manier te organiseren. Bijvoorbeeld door vergaderingen online te
houden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat scholen overstappen op online
onderwijs of bijvoorbeeld de helft van de week les gaan geven.
De situatie van school tot school - en dat geldt ook voor de scholen van OSG Singelland en van regio tot regio kan flink verschillen. Dat betekent ook dat aanvullende maatregelen
of hoe daar uitvoering aan wordt gegeven van school tot school kan verschillen. Ook voor
de scholen van OSG Singelland geldt dat het niet op onze weg ligt om verder te gaan dan
het OMT en het kabinet aangeven. Het ligt wel voor de hand in deze situatie, waarin de
zorgen toenemen, overleg te voeren met de medezeggenschap over de actuele situatie
en de vraag te beantwoorden of in de specifieke situatie van de school extra maatregelen
nodig zijn. Daarnaast zullen we dus conform de richtlijnen doen wat we kunnen en ook
op die manier onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Om nog een
voorbeeld te noemen betekent dat voor doe-middagen voor leerlingen in groep 8
bijvoorbeeld dat we de groepen kleiner maken en zoveel mogelijk binnen de bubbel van
de eigen basisschool houden. Vergaderingen, studiebijeenkomsten, ouderavonden etc.
doen we waar mogelijk digitaal de komende weken.
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