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Beste ouders/verzorgers, 

Afgelopen dinsdag is de overheid met nieuws gekomen over de volgende fase van de corona-maatregelen. We hebben 

te horen gekregen dat de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs op 11 mei weer open mogen. Het 

college van bestuur van RENN4 volgt dat besluit. In de aanloop naar de herstart van het onderwijs is er op alle scholen 

nagedacht over de heropening. U kunt erop rekenen dat we samen met de autoriteiten zorgvuldige afwegingen maken 

en ons zo goed mogelijk voorbereiden. Tegelijk gaan de voorbereidingen voor het komende schooljaar ook 

onverminderd door. 

Het staat voor ons voorop dat óók de komende periode de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers centraal 

staat. We vinden aandacht voor zorgen en het gevoel van veiligheid erg belangrijk. We volgen het veiligheidsbeleid 

vanuit het RIVM en het protocol vanuit de sectororganisatie zorgvuldig op en nemen waar nodig maatregelen om 

risico's zo veel mogelijk te beperken. 

De periode na het openen van de scholen zal het onderwijs in het teken staan van relatievorming, structuur en het in 

kaart brengen van eventuele hiaten in het leren. Het is dan ook zeker dat na 11 mei het reguliere rooster niet van 

toepassing zal zijn. Wanneer blijkt dat een school te maken heeft met medewerkers die vallen in de risicogroep, en 

daardoor te weinig personeel beschikbaar heeft, kan een school besluiten om het onderwijsprogramma aan te bieden in 

vier dagen. U ontvangt hierover bericht vanuit de school van uw kind(eren). 

Ten slotte willen we u nogmaals laten weten dat we begrijpen dat thuisonderwijs een echte uitdaging is en u wellicht 

toeleeft naar het moment dat leerlingen weer op school aan de slag kunnen. We willen u laten weten dat onze 

medewerkers de leerlingen missen en we allemaal reikhalzend naar dat moment uitkijken. 

Met vriendelijke groet, 

Namens alle med erkers van de scholen van RENN4 

Yvonne Beishu,zen en Jeep Jonker 

College van Bestuur 


