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Aan: Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek en Venen 

Van: Nico de Haas 

Datum: 3 september 2020 

Betreft: Inzet van leerkrachten in coronatijd 

 
Beste ouders en verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is inmiddels voor alle scholen van start gegaan en ik ben blij u te kunnen laten weten dat de eerste 

schooldagen op alle scholen van Vechtstreek en Venen goed verlopen zijn. 

Toch vraag ik graag uw aandacht en begrip voor het volgende: Zoals u weet geldt voor iedereen in Nederland die klachten heeft die 

passen bij COVID-19, dat hij/zij thuis moet blijven en zich moet laten testen, ook bij milde klachten. Uiteraard geldt dit ook voor de 

medewerkers van Vechtstreek en Venen; we doen er alles aan om corona samen onder controle te krijgen en de kans op 

besmetting op onze scholen zo klein mogelijk te houden.  

De afgelopen weken hebben zich meerdere leerkrachten laten testen op corona. Tot nu toe zijn er geen positief geteste 

leerkrachten. Deze leerkrachten zijn niet ‘ziek’, maar moeten wel een paar dagen thuisblijven. Want zoals u ook in de media heeft 

kunnen vernemen, is er een wachttijd voor zowel het aanvragen van de test als voor het krijgen van de uitslag; de doorlooptijd 

bedraagt zo’n drie dagen. 

Wij doen ons uiterste best om in de groep van uw kind de leerkracht les te laten geven. Ons ziekteverzuim is lager dan 3%, we 

hebben 8 invalleerkrachten beschikbaar en een aantal leerkrachten is bereid om extra te werken. De kans is echter groot dat we in 

de komende maanden op enig moment toch geen leerkracht voor de groep beschikbaar hebben. In zo’n geval zullen we -waar 

mogelijk- weer tijdelijk overschakelen op online lessen voor de betreffende klas(sen). Maar het kan ook voorkomen dat een klas een 

paar dagen helemaal geen les kan krijgen. 

Wij begrijpen dat dit van u flexibiliteit vraagt. Het zijn bijzonder uitdagende tijden. We hopen op uw begrip in het geval er toch een 

groep naar huis moet worden gestuurd. Ondanks de onzekere tijd die voor ons ligt, hopen we dat uw kind een fijn schooljaar 

tegemoet gaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nico de Haas 

voorzitter college van bestuur  
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