
 

 

Betreft: heropening scholen 

Leiderdorp, 4 februari 2021 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Vanaf maandag 8 februari mogen en gaan de scholen van PROOLeiden-
Leiderdorp weer open. Natuurlijk vinden we het fijn dat de kinderen vanaf 
maandag weer op school zijn. Tegelijkertijd zorgt het voor onrust, omdat er 
veel vragen zijn over de ‘veiligheid’ bij ouders, leerkrachten en alle mensen op 
school. We begrijpen die vragen en nemen deze zo veel mogelijk ter harte. 

Op het moment dat ik deze brief schrijf is het nog niet helemaal duidelijk op 
welke wijze we het onderwijs moeten organiseren. Toch hebben we besloten 
de scholen vanaf 8 februari weer te openen, want we weten allemaal hoe 
belangrijk het is voor de kinderen om weer samen naar school te gaan! Ook 
voor de -meeste- ouders/verzorgers zal de opening van de scholen een 
welkome stap zijn.    

Fysiek onderwijs 

Alle scholen van PROOLeiden-Leiderdorp streven naar 5 dagen fysiek 
onderwijs op school. Natuurlijk doen we er alles aan om dit zo veilig en 
verantwoord mogelijk te doen. Daarin volgen we alle richtlijnen vanuit het 
RIVM en het ministerie. Fysiek onderwijs zal echter niet op elke school en in 
elke groep altijd mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht die in een 
risicogroep valt of als een leerkracht in quarantaine moet. De schoolleider 
maakt hier samen met het team en het bestuur weloverwegen keuzes in en zal 
u daarover steeds informeren.  

Vooral de striktere thuisblijfregel als een leerling besmet is met COVID19 en 
daarna de hele klas in quarantaine gaat, zorgt er voor dat uw kind plotseling 
weer thuis zal moeten blijven en de school 5 dagen online thuisonderwijs 
moet verzorgen.  

Maatwerk 

U zult ervaren dat de afspraken op de scholen in Leiden en Leiderdorp niet 
helemaal gelijk zijn. Geen enkele school, geen enkel schoolgebouw en geen 
team is hetzelfde. Binnen gezamenlijke kaders en richtlijnen heeft iedere 
school ruimte voor maatwerk.  



 

Alleen samen 

We hopen, net als u, dat de scholen vanaf nu open blijven. Maar we hebben 
het afgelopen jaar geleerd dat niets zeker is. We doen nogmaals een beroep 
op u, om dit samen met ons te doen. Alleen samen kunnen we zorgen voor 
een zo veilig mogelijke onderwijsplek voor alle leerlingen.  

Ik wil u en de schoolteams bedanken voor de flexibiliteit en hoe jullie samen, 
steeds weer, het onderwijs aan de leerlingen mogelijk maken.   

De komende dagen informeert de directeur van de school van  uw kind over 
wat de opening voor uw school betekent. U kunt ook bij hem of haar terecht 
met vragen.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

M.A.J.A. de Pinth 

Directeur-bestuurder 


