Aan de ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van de locatie Grou

Heerenveen, 19 oktober 2020
Betreft: Corona ontwikkelingen

Beste leerlingen en geachte ouder(s) en verzorger(s),
De herfstvakantie zit er op. Vandaag gaat school weer ‘gewoon’ beginnen. Niet zomaar ‘gewoon’
want waar elders in de samenleving – in ziekenhuizen, in de horeca, in de sport etc. - de strengere
coronamaatregelen fors ingrijpen in het bestaan, geldt dat voor scholen niet. Dezelfde richtlijnen
rond hygiëne, handen wassen en afstand bewaren tot het personeel blijven van kracht. En toch is er
wel wat veranderd.
De mondkapjesdiscussie heeft wekenlang de gemoederen flink beziggehouden. Op dinsdagavond 13
oktober heeft premier Rutte namens het kabinet een einde gemaakt aan die discussie en
duidelijkheid gegeven: het dragen van mondkapjes wordt verplicht. Ook in scholen. Die plicht komt
er pas nadat de eerste kamer zich heeft uitgesproken over de Coronawet en het dus ‘bij wet’ is
geregeld. Tot die tijd – naar verwachting medio november – is er nog steeds sprake van een dringend
advies.
In de aanloop naar een verplichting klinkt het ‘dringend’ dringender dan ooit. Daarom doen wij een
beroep op ouders en verzorgers om jullie kinderen te ondersteunen en te motiveren voor het dragen
van mondkapjes. We leren steeds meer over het virus en over de verspreiding ervan. Duidelijk is dat
onze kinderen het virus snel kunnen verspreiden zonder er weet van te hebben of zonder zelf erg
ziek te worden.
Met het dragen laten we elkaar zien dat we gezamenlijk het virus willen bestrijden. Dat je het wil
dragen voor een ander. Dat op deze manier op elkaar passen een ander soort ‘moeten’ is. Dat dit in
combinatie met de bestaande maatregelen voorkomt dat het aantal besmettingen in school oploopt
en dat personeel en leerlingen (ziek) thuis komen te zitten. Of erger nog. Het is daarom dat we van
ouders en verzorgers vragen om de kwestie thuis te bespreken en het dragen van mondkapjes
krachtig te ondersteunen. Van onze leerlingen vragen we ze op te hebben bij binnenkomst en pas af
te doen in het lokaal, weer op te doen bij een lokaalwissel en elke andere verplaatsing in het
gebouw. In de gangen maar ook in de aula. Tijdens het eten daar, kan het even af.

Er is ons allen veel aan gelegen de school zo lang mogelijk open te houden. Mocht het aantal
besmettingen fors oplopen, dan zullen we wellicht groepen leerlingen naar huis moeten sturen, dan
wel een afdeling moeten sluiten. Met hierna waarschijnlijk een hybride vorm van onderwijs: deels op
school, deels thuis. Een dergelijke (lokale) beslissing wordt uiteraard genomen in de context van de
situatie voor heel Sevenwolden. In het meest zwarte scenario komt de regering met een landelijke
maatregel tot sluiting van alle scholen.
We gaan een periode tegemoet met spanning en zorg. Met een gezamenlijke inspanning om het
virus een halt toe te roepen kunnen we ervoor zorgen dat de school nog lang openblijft. Daar reken
en vertrouw ik op. Bij voorbaat dank voor uw steun en medewerking.

Mede namens het centraal managementteam van OSG Sevenwolden,
Met vriendelijke groeten,
P.C. de Jong, directeur OSG Sevenwolden locatie Grou.

