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Aan de ouder(s) /verzorger(s) van stichting OBASE 
 

 
  Datum: 6 november 2020 

Behandeld door:  E. de Keijzer  Onderwerp:  Verscherpte maatregelen Corona 

Uw referentie:   

   
 

 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Na de persconferentie van het kabinet op dinsdag 3 november 2020 is de ‘gedeeltelijke 
lockdown’ voor heel Nederland tijdelijk verzwaard. Dit heeft gevolgen voor allerlei 
doorstroom locaties, als musea en andere culturele instellingen. Ook is er aangegeven dat 
wanneer deze extra maatregelen de komende twee weken niet tot het gewenste resultaat 
leiden er vervolgmaatregelen komen. 
 
Ondanks dat de basisscholen niet direct beperkt worden, heeft deze tijdelijke verzwaring 
wel degelijk gevolgen voor ons onderwijs. De persconferentie biedt hierin onvoldoende 
duidelijkheid. Wat kan er nu wel en niet doorgaan en waarom? We geven u met deze brief 
inzicht in onze overwegingen. Daarnaast vertellen we u meer over hoe we omgaan met 
(eventuele) besmetting(en) binnen onze scholen. U heeft vast vernomen dat in onze regio 
de besmettingen zijn toegenomen en binnen één van onze scholen de eerste medewerkers 
positief zijn getest op Corona. We nemen u graag mee in hoe we hiermee omgaan, welke 
stappen wij nemen en wat u kunt doen om ons te helpen. We vragen u deze brief met 
aandacht te lezen. We hebben elkaar nodig! 
 
Hoe handelen wij? 
In deze tijd volgen we als Obase uiteraard de landelijke richtlijnen, maar we denken ook zelf 
na. Binnen Obase is een ‘crisisteam Corona’ geformeerd, dat vanaf deze week directeuren 
en schoolteams gaat bijstaan in situaties waarbij besmettingen zijn vastgesteld.  
In dit crisisteam is de bestuurder vertegenwoordigd, een coördinator kwaliteitszorg en drie 
schooldirecteuren.  
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Aanvullingen op de protocollen 
In sommige gevallen vinden we de afspraken in het protocol basisonderwijs te algemeen of 
ontbreekt er informatie en maken we binnen Obase aanvullende afspraken met onze 
scholen. Hierna vindt u enkele recente aanvullingen die voor u en uw kind(eren) van belang 
kunnen zijn. 
 
Externen binnen de school 
We staan zo min mogelijk externen toe in school. Hierbij maken we de afweging of het 
noodzakelijk en/of in het belang van het onderwijs en de leerlingen is om externen toe te 
laten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vormingsonderwijs, leerlingenonderzoek of een kapot 
toilet. Het gaat hierbij om situaties waarbij geen nauw contact (langer dan 15 minuten en 
binnen 1,5 meter) plaatsvindt met het personeel.  
 
In principe vinden alle oudergesprekken digitaal plaats en (vrijwillige) incidentele ouderhulp 
binnen school hebben we voorlopig stopgezet. Kennismakingsgesprekken met nieuwe 
ouders staan we wel toe, maar we leiden alleen rond in de gangen en niet in de lokalen.  
 
Groepsactiviteiten  
We organiseren geen activiteiten waarbij we kinderen per auto vervoeren. Vervoer van 
leerlingen per touringcar of op de fiets naar gym vindt wel doorgang.   
 
Groep 7/8 gaan dit jaar niet naar de werkbezoeken onder schooltijd van het voortgezet 
onderwijs. Zij bekijken of zij dit digitaal kunnen organiseren. De bezoeken op individuele 
basis, zoals ‘experience’, gaan voorlopig wel door.  
 
Met het oog op het Sinterklaas- en Kerstfeest is besloten dat er geen grootschalige 
activiteiten zullen plaatsvinden. Beide feesten zullen op kleine schaal en onder schooltijd 
worden gevierd. De school zal u verder informeren op welke wijze dat op uw school gaat 
gebeuren. 
 
Les op afstand 
Indien uw kind thuis moet blijven, schakelen we zo spoedig mogelijk over op ‘les op 
afstand’. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er gekozen wordt voor een tijdelijke sluiting van de 
school, maar ook dat een enkele groep thuis moet blijven. Daar wordt u door de school over 
geïnformeerd.  
 
Noodopvang 
We regelen noodopvang voor de kinderen van ouders uit vitale beroepen. 
 
Wat kunt u doen?  
Neem de regels in acht. Let goed op uzelf en uw kinderen.  
Informeer de schooldirecteur per direct bij een positief testresultaat. De schooldirecteur 
meldt dit bij de GGD en overlegt hoe verder te handelen. De schooldirecteur informeert zo 
nodig de direct betrokkenen als medewerkers, ouders en kinderen.  
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Tot slot 
We bevinden ons nog steeds in een zeer bijzondere situatie die veel vraagt van u, de 
leerlingen en ons personeel. Wij verwachten dat wij u op deze wijze voldoende hebben 
geïnformeerd en wij hopen op uw begrip en vertrouwen mocht het ergens een keer anders 
gaan dan voorzien.  
 
Met warme groet, 
mede namens de schooldirecteuren van OBASE, 
 
drs. E. (Ewald) de Keijzer 
directeur-bestuurder OBASE 


