
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers  

 
 
 
Groningen, 3 februari 2021 

 
 
 
Onderwerp:  Coronavirus (COVID-19): SO en SBO scholen RENN4 
Kenmerk:   YB-JJ/2021-028 

 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Ongeveer twee weken geleden stuurden wij u een brief over de sluiting van de SBO en SO scholen. Na de 
persconferentie van deze week is duidelijk geworden dat SBO en SO scholen vanaf maandag 8 februari weer open gaan. 
Wij zijn verheugd uw dochter of zoon weer op onze school te mogen verwelkomen.  
 
De school is weer 5 dagen open, maar gaat niet ‘gewoon’ open zoals u dat gewend was. Om te waarborgen dat het 
onderwijs veilig, verantwoord en uitvoerbaar is streven we naar het verzorgen van 4 dagen fysiek onderwijs voor de 

leerlingen. Sommige schoolgebouwen zijn klein en voor sommige scholen geldt dat er niet voldoende 
personeel in de scholen beschikbaar omdat zij zelf behoren tot een Corona risicogroep.  
Via de teamleider van uw school ontvangt u uiterlijk vrijdag aanstaande informatie hoe het onderwijs op de 
school van uw dochter of zoon er tot de mei vakantie uit komt te zien.  
 
Het online onderwijs wordt nog tot en met donderdag 4 februari verzorgd . Vrijdag 5 februari wordt er geen onderwijs 
gegeven, zodat de school zich goed kan voorbereiden op het weer open gaan.   
 
Met het streven om 4 dagen fysiek in de school onderwijs te geven hopen we dat de noodopvang geminimaliseerd zal 
worden. Mocht u toch nog een beroep doen op deze opvang dan stellen we de voorwaarde dat beide ouders (als daar 
sprake van is) in een cruciaal beroep werkzaam dienen te zijn.   
 
We volgen het veiligheidsbeleid vanuit de overheid en de actuele protocollen vanuit de sectororganisatie. We nemen 
maatregelen om risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. We doen er alles aan de leerlingen en de medewerkers zoveel 
als mogelijk te beschermen. Mochten er aanvullende maatregelen komen, dan zullen wij u daar uiteraard weer over 
informeren. 
 
Tot slot 
Ook u heeft de afgelopen bijgedragen aan het onderwijs van uw kind(eren). We waarderen dit enorm en willen u voor 
deze inzet en betrokkenheid bedanken. Vanuit het belang van de leerlingen en de medewerkers rekenen we bij het 
weer opstarten van het onderwijs in de scholen, op uw steun en begrip de komende periode.  
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Yvonne Beishuizen en Jeep Jonker 
College van Bestuur RENN4 
 
 


