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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Net zoals u zijn ook wij erg verheugd dat de basisscholen aanstaande maandag 8 februari weer 

opengaan. 

 

Helaas is de opening van de scholen nog geen terugkeer naar het “normale leven”, zoals we dat 

met elkaar – inmiddels bijna een jaar geleden – gewend waren. Daarom blijven waakzaamheid 

en zorgvuldigheid geboden als het gaat om de gezondheid en veiligheid van onze kinderen, 

leerkrachten en u als ouders. 

 

Landelijke richtlijnen en maatregelen 

Vandaar dat voor de opening van de basisscholen ook nu weer landelijke richtlijnen en 

maatregelen zijn opgesteld, zie deze link naar het servicedocument1. Deze richtlijnen en 

maatregelen zijn uiteraard ook voor alle ISOB-scholen van kracht. Dit hebben we als bestuur en 

de directeuren van alle ISOB-scholen vanochtend ook met elkaar afgesproken. We volgen de 

richtlijnen zo goed en zo passend mogelijk, maar tegelijkertijd hecht ik eraan te zeggen dat 

niemand “aan het onmogelijke” is gehouden. 

 

Dragen mondkapjes 

Graag wil ik dan ook benadrukken dat de landelijke richtlijnen deze keer meer ruimte laten voor 

maatwerk voor scholen en besturen. Het is onder meer ook daarom dat ik heb besloten, na 

 

 
1 Het servicedocument wordt momenteel nog verwerkt in een landelijk protocol ‘Heropening 
basisonderwijs’. Wij verwachten niet dat dit protocol zal afwijken van het servicedocument. Mocht dit 
laatste wel het geval zijn dan zullen wij u hier nader over informeren. Zodra het protocol beschikbaar is, 
ontvangt u dit via de school van uw kind(eren). 
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afstemming met de directeuren vanochtend, dat op alle ISOB-scholen onze collega’s een 

mondkapje zullen dragen, inclusief de externen die eventueel de school bezoeken. Voor 

leerkrachten geldt het dragen van een mondkapje niet in de klas of indien ze met kleinere 

groepjes kinderen werken, bijvoorbeeld in de gang of elders in de school. 

 

Informatie vanuit de scholen 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we bovengenoemde afspraken zo goed mogelijk met elkaar 

kunnen naleven, dat is ons in eerdere perioden het afgelopen jaar ook goed gelukt.  De scholen 

zijn zich inmiddels aan het voorbereiden op de landelijke maatregelen en richtlijnen. Naar 

verwachting zullen zij vervolgens u als ouders daarover informeren. Uiteraard doe ik tot slot 

ook nu weer een beroep op uw begrip en op uw medewerking de komende periode, maar 

tevens wens ik u en uw kind(eren) weer veel plezier en veel succes op school! 

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u zicht wenden tot de 

directeur van uw school en/of deze stellen via info.isobbureau@isobscholen.nl . 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Robert Smid 

Directeur-bestuurder 
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