
 

 

 

Meppel, 5 februari 2021 

Betreft: heropening kindcentra KindPunt per 8 februari a.s. 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

De scholen gaan weer open! Hieronder leest u een verklaring van alle schoolbesturen in Meppel. We 

proberen zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken en hebben ook contact met de gemeente 

Meppel. Gezamenlijk optrekken betekent niet dat de aanpak op alle kindcentra hetzelfde is, omdat 

de context anders is. Dat geldt ook voor de KindPunt kindcentra. Voor de schoolspecifieke aanpak 

wordt u apart geïnformeerd door de directeur van uw kindcentrum.  

 

Centraal staat dat de scholen aanstaande maandag weer open gaan en dat we dat op een zo 

verantwoord mogelijke manier willen doen. Teams en directeuren hebben hier hun handen vol aan, 

te meer omdat er, op het moment van schrijven, nog geen protocollen zijn vanuit overheid/PO raad 

(belangenorganisaties van het basisonderwijs). Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze, ook 

voor ons, nieuwe werkelijkheid.  

Op deze plek wil ik dan ook graag mijn respect en waardering uitspreken richting alle medewerkers 

en directeuren die alles in het werk stellen om het onderwijs in deze periode vorm te geven. Voor 

iedereen is dit nieuw en onbekend terrein. We rekenen op uw begrip wanneer zaken anders gaan 

dan in een normale situatie.  

 

Vanaf maandag 8 februari mogen de kinderen weer naar school, het blijft belangrijk dat we met 

elkaar alert blijven. Wanneer een kind positief getest is, blijft de hele groep preventief thuis. Na 5 

dagen kan er getest worden. Alleen bij bewijs van een negatieve test, mogen de kinderen weer naar 

school. Als er geen negatief testresultaat is, blijven de kinderen 5 dagen extra in quarantaine. Tijdens 

de eerste 5 dagen thuisquarantaine, gaat de leerkracht weer over op het aanbieden van 

thuisonderwijs. Wanneer een leerling positief getest is en dit aan de school gemeld wordt, worden 

alle ouders gebeld en gevraagd om hun kind op te halen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan zorgt de 

school voor opvang tot het eind van de lesgebonden schooldag.  

In alle andere gevallen dan hierboven genoemd, is er geen thuisonderwijs en ook geen noodopvang 

tijdens de schooltijden. De kinderen kunnen immers gewoon naar school.  

 

Medewerkers 

De medewerkers van onze scholen treffen alle voorbereidingen voor een herstart vanaf maandag 8 

februari. Enerzijds is er opluchting dat er weer echt lesgegeven kan worden. Anderzijds is er spanning 

over hoe het virus zich ontwikkelt en of iedereen gezond mag blijven. We maken natuurlijk 

zorgvuldige afwegingen wat betreft personeel dat behoort tot de risicogroep of te maken heeft met 

mensen in de risicogroep. Dit kan van invloed zijn op de planning van de lessen. Voor zowel 

personeel als kinderen blijft de regel van kracht dat men thuis blijft bij gezondheidsklachten. Dit kan 

tot gevolg hebben dat we in een situatie komen waar geen vervanging is voor de fysieke les en uw 

kind die dag niet naar school kan komen. Uiteraard wordt u hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte 

gebracht. 



 

 

Tot slot 

Voor veel kinderen is het fijn dat ze weer naar school mogen. Ze kijken er naar uit om andere 

kinderen te ontmoeten en weer les te krijgen van hun eigen leerkracht. Als we met elkaar zorgvuldig 

de regels van het kabinet en het RIVM opvolgen, helpen we mee aan het gefaseerd toewerken naar 

een ‘normale’ samenleving.   

 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u hiervoor 

terecht bij de directeur van uw school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Herman Langhorst 

 

 

 

 

 
De scholen open! 

 

 

 

Alle schoolbesturen in de regio Meppel overlegden hoe de scholen gaan starten. We zijn blij dat wij de kinderen weer 

mogen ontvangen. Wel benadrukken wij dat de scholen niet gewoon open gaan. 

 

In Meppel en omgeving is ons uitgangspunt dat de scholen open gaan als het veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan. De 

afspraken die al gelden in onze scholen worden extra aangescherpt en ouders komen alleen op afspraak in de school.  

 

De aanpak per school kan verschillen, omdat de context per school anders is.  

Door gezamenlijke inspanning hebben wij alle vertrouwen in dat we de komende weken ‘zo gewoon mogelijk’ naar school 

kunnen. Wij hopen op elkaars medewerking en vertrouwen in de komende periode.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de schoolbesturen in Meppel eo., 

Niels Strolenberg (Voorzitter college van bestuur Promes) & Herman Langhorst (Voorzitter college van bestuur st. KindPunt) 

 

 


