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Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van de Aquamarijn 
 
Leeuwarden, 15 maart 2020 
 
Betreft: Sluiting school  
 

Geachte ouders/verzorgers,  

Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van het feit dat ik heb moeten besluiten om 
met onmiddellijke ingang de deuren van SBO Aquamarijn te zullen sluiten voor alle 
leerlingen. Dit met ingang van 16 maart a.s., vooreerst tot en met 20 maart 2020.  
 
In de wetenschap dat er vanmiddag op landelijk niveau nog overleg plaats zal vinden over 
het mogelijk sluiten van alle scholen, heb ik gemeend deze mogelijke besluitvorming niet te 
moeten afwachten en hierin mijn eigen beslissing te moeten nemen.  
 
Mijn belangrijkste weging om een eventueel landelijk besluit hierin niet af te wachten is 
omdat wij het belangrijk vinden dat u als ouders/verzorgers tijdig op de hoogte bent en dus 
uw kinderen, nog voordat ze op bed gaan vanavond, al kunt vertellen dat ze in ieder geval 
deze week niet naar school hoeven. Voor een deel van onze leerlingen is het erg belangrijk 
dat dergelijke zaken tijdig worden verteld en aangekondigd om te veel onrust en/of 
onduidelijkheid, waar mogelijk, te voorkomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal een eventueel 
landelijk besluit hieromtrent pas in de avond worden gecommuniceerd en dit is, naar onze 
mening, dus te laat.  
 
Er zijn een aantal redenen die mij hebben doen besluiten om de school te sluiten. De 
afgelopen twee dagen hebben een aantal van de collega’s, zowel leerkrachten als 
ondersteuners, te kennen gegeven dat zij gezondheidsklachten hebben die vallen onder de 
aanwijzingen van de overheid en zij hebben derhalve aangegeven maandag a.s. en mogelijk 
langer niet op school te kunnen zijn om werkzaamheden te verrichten. Dit zou betekenen 
dat wij, daar waar dit de afgelopen week al het geval was voor enkele groepen, nog meer 
groepen leerlingen geen onderwijs meer kunnen geven en dus thuis moeten laten of, zoals 
nu, zelfs de school te moeten sluiten. Ook bemerken wij dat steeds meer ouders/verzorgers 
uit eigen beweging en op basis van de eigen verantwoordelijkheid hun kind thuishouden.  
 



Naast genoemde overwegingen is het zo dat er de laatste dagen veel onduidelijkheid en 
vooral ook zorg is ontstaan omtrent de veiligheidsrisico’s die het openhouden van scholen 
met zich meebrengt. De meningen van de verschillende experts lijken hierin verdeeld, 
waaruit naar mijn mening moet worden geconcludeerd dat onze veiligheid c.q. gezondheid 
niet kan worden gegarandeerd. Hoewel ik geen medische achtergrond heb en op deze basis 
dan ook niet tot een besluit kan komen, rust bij mij wel de verantwoordelijkheid voor het 
gezond en veilig houden van leerlingen en medewerkers. Deze verantwoordelijkheid maakt 
het besluit dat ik de mogelijke en geduide risico’s niet langer meer kan en wil nemen en niet 
anders kan dan besluiten de school dicht te doen. 
 
Morgen zal er verdere informatie volgen voor wat betreft de voortgang van het onderwijs en 
de mogelijkheden die we hiertoe wellicht kunnen bieden in de vorm van afstandsonderwijs. 
We zullen dit op school echter eerst moeten inventariseren en bespreken en daar hebben 
we even tijd voor nodig. 
 
Tot slot nog een aantal praktische zaken. Hoewel wij de oproep van de overheid begrijpen 
dat er opvang dient te zijn voor leerlingen waarvan de ouders geen verantwoorde oppas 
kunnen regelen of waarvan de ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen, is het zo dat deze 
opvang binnen SBO Aquamarijn niet zal worden geboden. Dit heeft te maken met het feit 
dat wij een regio-school zijn en door dit besluit de taxi’s niet zullen rijden. Wij vragen u dan 
ook om zelf de opvang van uw kinderen te verzorgen. Mogelijk zullen er landelijk nog 
maatregelen worden getroffen in het kader van benoemde opvang. Wij zullen u hier dan 
over informeren. 
Wij zullen als school de verschillende taxicentrales op de hoogte brengen van het feit dat de 
school dicht is. Wellicht is het verstandig om ook zelf nog even contact op te nemen met de 
taxivervoerder van uw kind, zodat ze niet voor niets voor de deur staan. 
 
De komende dagen zullen wij u, wanneer de situatie hier om vraagt, blijven informeren. Het 
is een onzekere tijd voor iedereen en wij hopen van harte dat we zo spoedig mogelijk, veilig 
en in goede gezondheid weer naar school kunnen en ons werk kunnen doen. 
 
Ik hoop en vertrouw er op u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 
 


