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Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van SBO Aquamarijn 

Leeuwarden, 3 februari 2021 
 
Betreft: Openen SBO Aquamarijn per 8 februari a.s. 
 
Geachte ouders en verzorgers, 

Zoals u allen wellicht al heeft gehoord heeft onze minister, de heer Slob, zondagavond al 

aangekondigd dat de scholen voor primair onderwijs met ingang van 8 februari a.s. hun deuren weer 

mogen openen. Gisteravond in de persconferentie is dit besluit nogmaals bekrachtigd. Dit betekent 

dus dat wij, onder strikte maatregelen en voorwaarden, de school op maandag 8 februari a.s. weer 

zullen openen voor alle leerlingen. 

Anders dan de vorige keer bij de heropening na de Lockdown in mei 2020, is het nu zo dat er op dit 
moment nog veel onduidelijkheden zijn met betrekking tot de aanvullende maatregelen en 
richtlijnen. Het kabinet heeft, onder andere, het volgende besloten met betrekking tot het (speciaal) 
basisonderwijs: 

· Alle kinderen in het (speciaal) basisonderwijs kunnen vanaf 8 februari a.s. weer naar school, 
mits dit verantwoord en veilig kan gebeuren; 

· Er komt zo spoedig mogelijk een nieuw protocol beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld de 
hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen, zoals dit voorheen ook al het 
geval was. Echter nu inclusief aanvullende maatregelen. Over deze aanvullende maatregelen 
zullen we u zo spoedig mogelijk, na bekendmaking, informeren. 

· De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; er wordt echter wel met 
klem geadviseerd om dit voor met name de oudere leerlingen (vanaf 11 jaar) zoveel mogelijk 
aan te houden. 

· Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 
1,5 meter afstand van de leerlingen; 

· Leerlingen moeten zoveel mogelijk in homogene groepen werken. Dit betekent alleen in de 
‘eigen’ groep, dus geen niveaugroepen of andere activiteiten waarbij leerlingen uit 
verschillende groepen worden gemengd. Ook de pauzes buiten moeten zoveel als mogelijk 
gescheiden van elkaar worden gehouden; 

· Is een leerling of de leerkracht uit een groep besmet met het corona-virus, dan moet de 
gehele groep en dus ook de leerkracht en/of ondersteuner 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 
dagen moet iedereen worden getest en bij een negatief resultaat mag men dan weer naar 
school; 

· Leerlingen en personeelsleden met klachten moeten thuisblijven. 
 



Wij, als team van SBO Aquamarijn, zijn blij dat we de leerlingen weer op school mogen ontvangen. 

Hoewel er veel energie en enthousiasme is gestoken in het onderwijs op afstand in de afgelopen 

weken, is er niets mooiers dan samen met de leerlingen op school het onderwijs weer vorm te 

kunnen geven. Naast het feit dat iedereen graag weer naar school wil is het natuurlijk niet zo dat ‘de 

wereld’ weer normaal is. Het Corona-virus is nog steeds onder ons en de zogenaamde Britse variant 

geeft nog de nodige zorgen, waardoor het noodzakelijk is om ons allen aan de maatregelen te 

houden zoals deze gelden. De gezondheid van onze leerlingen, de medewerkers en de gezinnen hier 

omheen staat hierin nog steeds voorop. 

Regels in en om de school 
Dit betekent dat er ook in en rondom de school nog de nodige regels zullen gaan gelden om zo met 

elkaar de situatie zo veilig en beheersbaar mogelijk te houden. U zult als ouders/verzorgers, nog deze 

week, nader worden geïnformeerd wat dit voor uw kind/pupil, maar ook voor u als 

ouders/verzorgers, zal betekenen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld weer denken aan de regels rondom het 

brengen en halen van de kinderen, maar ook de regels rondom de toegang tot de school en de 

schoolterreinen en regels over hygiëne in en rondom de school, zoals deze ook voor de Lockdown al 

van kracht waren. Vandaag of morgen wordt er vanuit de overheid bekend gemaakt welke 

aanvullende regels en adviezen zullen gelden. Zodra deze bekend zijn zullen we u informeren over de 

consequenties van deze regels voor de school. 

De herstart 
Bij aanvang van het onderwijs op maandag 8 februari a.s. zullen wij met zorg en aandacht, zoals u 

van ons gewend bent, de leerlingen weer hun onderwijs gaan geven en de reguliere structuur weer 

zoveel mogelijk oppakken. Dit heeft een opstartfase, maar voor iedereen is het van belang dat alles 

zo snel mogelijk weer ‘normaal’ is. Houdt u er alstublieft wel rekening mee dat, bij besmetting van 

een leerling of leerkracht, er door de quarantainemaatregels toch weer moet worden overgegaan 

naar onderwijs op afstand voor de betreffende groep. Ook bij ziekte van leerkrachten, waar geen 

vervanging mogelijk is, zullen we moeten overschakelen naar een vorm thuisonderwijs. Dit blijft dus 

voorlopig nog een onzekere factor. Voor alle duidelijkheid, er zal geen voorziening meer zijn voor 

noodopvang van leerlingen. 

Ook vinden wij het belangrijk om nogmaals te benoemen dat leerlingen die klachten hebben, of 

waarvan gezinsleden klachten hebben in de vorm van griep, thuis moeten blijven. Dit geldt ook voor 

de leerkrachten, ook zij moeten dan dus thuisblijven. Het kan dus zijn dat niet alle leerkrachten vanaf 

8 februari a.s. weer fysiek aanwezig zullen zijn op school. Mocht dit in uw geval, voor uw kind/pupil, 

zo zijn dan zult u hierover worden geïnformeerd, ook over de gevolgen hiervan voor uw kind. 

Testen 
In de berichtgeving vanuit het ministerie is aangegeven dat de kinderen die door besmetting van 

anderen in quarantaine moeten zich na 5 dagen moeten laten testen. Hier zijn veel vragen over en is 

ook nog veel onduidelijkheid. Wat wel duidelijk is, is dat wij als school de leerlingen zeker niet zullen 

testen. Dit is aan de GGD en kan als zodanig niet op school plaatsvinden met de huidige 

testmethodieken. Bovendien is er altijd toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig om een 

kind, bij de GGD, te laten testen. Wat eventuele consequenties zijn, bij het niet laten testen na die 

vijf dagen quarantaine of bij klachten, is onduidelijkheid. We verwachten dat hier de komende dagen 

meer duidelijkheid over wordt gegeven. 



Tot slot 
Het mag duidelijk zijn dat het openen van de school niet zonder slag of stoot kan en zal gaan. De 

huidige situatie maakt dat we op vele onderdelen nog de nodige restricties en overwegingen hebben. 

Vandaag wordt en is dit uitgebreid besproken, door het management van de school maar ook door 

en met de medewerkers. Dit om op maandag 8 februari a.s. zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te 

kunnen starten. Nogmaals, u zult over de voortgang en de afspraken nog verder worden 

geïnformeerd. 

Wat we wel al weten is dat de ‘nieuwe situatie’ weer veel zal vragen. Ook van u als 

ouders/verzorgers. Maar zeker de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat uw inzet en 

flexibiliteit heeft gemaakt dat we in gezamenlijkheid op een mooie manier ons onderwijs op afstand 

hebben kunnen vormgeven. Dank hiervoor. Ook de komende tijd zullen we wederom een beroep 

moeten doen op uw inzet en flexibiliteit, zodat we in gezamenlijkheid weer goed en veilig onderwijs 

in onze school kunnen geven. 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 

Vertrouwende u hiermee vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens het team van SBO Aquamarijn, 
 
 
 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 


