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Haaksbergen, 3 februari 2021 

 

 
Betreft: Opening basisscholen  
  
Beste ouders/verzorgers,  
  
Dinsdag 2 februari heeft demissionair premier Rutte bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 8 
februari weer onderwijs kunnen gaan verzorgen op school. Via deze brief informeer ik u graag over 
wat dit betekent voor u, uw kind(eren) en de school waar uw kind onderwijs volgt.  
  
Heropening van de scholen  
De medewerkers van stichting Keender doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de overgang 
van afstandsonderwijs naar onderwijs op school zorgvuldig en zo soepel mogelijk verloopt.  
We zullen, binnen de mogelijkheden die de coronamaatregelen met zich meebrengen, er alles aan 
doen om er te zijn voor uw kinderen en om dat te bieden wat nodig is voor hun ontwikkeling.  
  
Veiligheid voorop  
Om de veiligheid van kinderen en medewerkers te waarborgen zijn de nodige restricties verbonden 
aan de openstelling van de scholen. Hierbij volgen wij het protocol van het RIVM en houden we de 
ontwikkelingen nauwgezet in de gaten.  
  
Wanneer een kind positief getest is op corona, zal zowel de gehele klas als de leerkracht direct in 
quarantaine moeten gaan. Op de vijfde quarantainedag kunnen ouders ervoor kiezen om hun kind te 
laten testen. Wanneer uit deze test blijkt dat er geen sprake is van corona, mag het kind weer naar 
school. Kinderen die niet getest worden, blijven tien dagen in quarantaine.   
Voor gezinsleden van de kinderen gelden in het geval van besmetting dezelfde regels als bij een 
gewone quarantaine:   

• Wanneer gezinsleden in contact zijn geweest met een besmet persoon, moeten zij in 
quarantaine verblijven.   
• Wanneer er voldoende afstand is behouden tot besmette personen, is in quarantaine 
gaan niet nodig.  

  
Wat zijn de regels als uw kind klachten heeft?  
Dit hangt af van de leeftijd van het kind die deze klachten heeft.  
  
Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar en voor basisschoolleerlingen geldt:  

• Dat zij naar school mogen bij milde verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, 
astma of hooikoorts hebben. (Dit wordt mogelijk nog aangepast naar aanleiding van het 
eerstkomende OMT-advies). Huisgenoten hoeven in dit geval niet thuis te blijven.  
• Dat zij getest kunnen worden bij verkoudheidsklachten. Ze blijven thuis totdat de 
uitslag binnen is en er uit deze uitslag blijkt dat het kind geen corona heeft.  

mailto:info@keender.nl


Postbus 35 7480 AA  Haaksbergen T 053-5723503 E info@keender.nl │www.keender.nl 
 

• Dat zij thuisblijven bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Het advies hierbij is 
om de huisarts te raadplegen en het kind in ieder geval te laten testen wanneer 
het zwaardere klachten heeft.  
• Wanneer zij in nauw contact zijn geweest met iemand met corona, blijven 
de kinderen thuis.  
• Wanneer een huisgenoot in afwachting is van de uitslag van een coronatest, blijven 
de kinderen thuis.  
• Wanneer een huisgenoot naast milde coronaklachten ook koorts heeft of last heeft 
van benauwdheid dan blijft iedereen thuis. Wanneer het gaat om een kind t/m groep 2 
van de basisschool met koorts of benauwdheid, hoeft alleen het kind thuis te blijven.  

  
Voor alle coronamaatregelen, regels en adviezen verwijs ik u graag naar: www.RIVM.nl  
Om de veiligheid van onze kinderen en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen, vragen wij u 
om zorgvuldig om te gaan met het bovenstaande.   
  
Afspraken binnen de scholen  
Vanzelfsprekend zijn er ook goede afspraken met onze medewerkers gemaakt teneinde de veiligheid 
van de leerlingen te waarborgen en een uitbreiding van het aantal besmettingen zoveel mogelijk 
te voorkomen. Externen in de school zijn tijdens schooltijden niet toegestaan, tenzij dit van belang is 
voor de ontwikkeling van een leerling.  
  
Diversiteit  
Binnen Stichting Keender kiezen we ervoor om scholen zelf, in overleg met de MR, te laten bepalen 
op welke wijze zij gehoor geven aan de herstart van het onderwijs op school. Dit kan betekenen dat 
Keenderscholen verschillend omgaan met de opstart van het fysiek lesgeven. Hiermee doen we recht 
aan de diversiteit en sluiten we zo goed mogelijk aan bij de behoefte van de leerlingenpopulatie. De 
directeur van de school zal leidinggeven aan dit proces en ouders informeren over de wijze waarop 
de herstart zal plaatsvinden zodra de school dit duidelijk heeft. Wanneer u vragen of opmerkingen 
heeft, kun u terecht bij de directeur van de basisschool van uw kind(-eren).  
  
Tot slot  
Wederom realiseer ik mij, en met mij onze collega’s, dat er veel van ons allemaal wordt gevraagd. Ik 
hoop van harte dat door het gezamenlijk naleven van de maatregelen, wij een bijdrage kunnen 
leveren aan het terugdringen van het besmettingsgevaar. Ik hoop daarbij op uw begrip en 
medewerking te mogen rekenen.   
Wij blijven u steeds tijdig informeren over de ontwikkelingen, niet alleen via bestuurlijke brieven 
maar uiteraard ook door middel van brieven van de school van uw kind(eren). Mocht u naar 
aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de directeur van de 
school van uw kind(eren).   
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u gezondheid en alle goeds toe.   
  
Met vriendelijke groet,  

  
  
Debby Verhoeve  
Bestuurder stichting Keender  
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