
 
Groessen, 14 september 2020   
 
 
 
 
 
Beste kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers, 
 
Op 24 augustus jl. openden de IKC’s en de basisschool van Innerwaard, na een welverdiende 
vakantie voor iedereen, weer hun deuren.  
 
Het was fijn om te constateren dat de start van het schooljaar overal goed verliep.  
Kinderen, ouders en medewerkers pakten als vanzelfsprekend de draad op ten aanzien van de extra 
maatregelen, zoals die voor de vakantie golden op het moment dat de scholen weer volledig open 
gingen. Het is mooi dat iedereen het belang inziet van de maatregelen en daar ook naar handelt.  
 
Afwezigheid medewerkers en voorrangsbeleid bij testen 
In de loop van met name de tweede en derde schoolweek kwamen steeds meer leerkrachten,  
onderwijsondersteuners en pedagogisch medewerkers een aantal dagen noodgedwongen thuis te  
zitten in afwachting van de mogelijkheid om zich te laten testen en vervolgens de uitslag.  
Het is tot nu toe overal gelukt om vervanging te regelen, zodanig dat onderwijs en opvang voor de 
kinderen zo goed mogelijk doorgang konden vinden.  
De PO Raad en PON hebben zich hard gemaakt voor een voorrangsregeling voor onderwijs m.b.t. 
het testen en vrijdag jl. kwam het bericht dat een dergelijke voorrangsregeling in de maak is.  
Naar verwachting kunnen vanaf eind van deze week medewerkers uit het onderwijs, die van belang 
zijn voor het kunnen bezetten van de groepen, met voorrang getest worden. Het beroep op de 
vervangingspool wordt met de dag zwaarder en dat betekent dat het deze week niet uitgesloten is 
dat we voor een enkele groep geen vervanging kunnen regelen met als gevolg dat een groep niet 
naar school kan komen. We doen er uiteraard alles aan om dit te voorkomen, maar helemaal 
uitsluiten kunnen we dit niet.  
De voorrangsregeling geldt nog niet voor de medewerkers van de kinderopvang. Wij hopen dat dit 
snel alsnog het geval zal zijn. Wij zullen er alles aan doen om ook deze groepen zo goed mogelijk te 
bemensen, maar dat zal mogelijk niet altijd met de vaste medewerkers kunnen zijn.  
 
Afwezigheid kinderen 
Op al onze IKC’s en de basisschool worden beslisbomen gebruikt om te bepalen of kinderen al dan 
niet naar school en/of de opvang kunnen komen.  
Er wordt goed gemonitord welke kinderen niet naar school mogen komen en vervolgens wordt er 
waar mogelijk op individueel niveau maatwerk aangeboden. 
Op IKC/schoolniveau worden de mogelijkheden voor afstandsonderwijs al in kaart gebracht, voor het 
geval de aantallen kinderen die niet naar school kunnen komen groter worden.   
 
Excursies en voorstellingen buiten school gaan voorlopig niet door 
Voor alle IKC’s en de basisschool van Innerwaard is besloten dat geplande excursies en voorstellingen 
buiten school voor de komende periode geen doorgang kunnen vinden. We continueren daarmee 
ons beleid van voor de zomervakantie. Onze prioriteit ligt in deze tijd, met de oplopende aantallen 
besmettingen, bij de veiligheid van onze kinderen, ouders en medewerkers en het zo goed mogelijk 
kunnen waarborgen van het ongestoord doorgaan van het onderwijs in de groep.   
 
Mede namens het directieteam bedank ik iedereen graag voor het begrip en de medewerking en 
wens ik iedereen bovenal gezondheid toe! 
 
Annemieke Miltenburg 
bestuurder 


