
 
 
 
Hardenberg/Coevorden, 24 november 2021 
 
 
 
Betreft: aanscherping beleid overheid i.v.m. COVID-19 
 
 
Aan alle medewerkers & ouders/verzorgers, 
 
Helaas moeten ook wij constateren dat het aantal COVID-besmettingen onder onze 
leerlingen en medewerkers fors stijgt. Wij maken ons zorgen over deze toename en dat is de 
reden waarom wij u deze brief sturen namens de scholen en Onderwijsstichting Arcade.  
 
We willen u wijzen op de richtlijnen die voor de scholen in het basisonderwijs van toepassing 
zijn en die gisteren verder zijn aangescherpt. We hebben als organisatie een 
verantwoordelijkheid naar alle betrokkenen binnen onze scholen en proberen 
vanzelfsprekend de richtlijnen zo goed mogelijk toe te passen.  
 
Dringend beroep op een ieder 
 
We weten dat iedereen zijn best doet om niet ziek te worden en COVID te voorkomen. Toch 
willen we nogmaals een beroep op iedereen doen om zich aan de gestelde basisregels, 
richtlijnen en adviezen ter voorkoming van COVID-19 te houden. 
Met elkaar (ouders, medewerkers, kinderen en andere betrokkenen) hebben we de 
verantwoordelijkheid om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, zodat we het 
onderwijs aan kinderen kunnen blijven waarborgen.  
 
Wij wijzen u dan ook nog even op de geldende regels en verplichtingen, zoals de vernieuwde 
afspraken die gelden voor het onderwijs en de regels en verplichtingen met betrekking tot 
quarantaine. Daarvoor verwijzen we naar https://www.onderwijsstichtingarcade.nl/covid19. 
Op onze website www.onderwijsstichtingarcade.nl kunt u deze pagina ook vinden onder de 
knop ‘Algemene informatie’. We zullen deze pagina aanvullen/vernieuwen zodra er nieuwe 
ontwikkelingen zijn. 
 
Afspraken op onze scholen 
 
Hieronder zetten we de belangrijkste afspraken op onze scholen op een rij: 
 

• Geen externen (niet in dienst van Onderwijsstichting Arcade) in de school. 
Voorbeelden: HVO/GVO-docenten, gastlessen, buurtsportcoaches, voorstellingen 
enz.  

• Uitzondering op bovengenoemde betreffen de stagiaires/studenten en externe 
partijen voor het primaire proces (bijv. fysiotherapeut, orthopedagoog, 
dyslexiespecialist). Zij worden wel nadrukkelijk gewezen op hun 
verantwoordelijkheden m.b.t. hetgeen we eerder in deze brief hebben beschreven. 

https://www.onderwijsstichtingarcade.nl/covid19
http://www.onderwijsstichtingarcade.nl/


• Geen ouders in school. Belangrijke gesprekken waarbij ouders echt op school 
aanwezig moeten zijn, worden na schooltijd gepland.  

• Breinsteinlessen op dinsdag niet fysiek op locatie, maar online. 

• Teamvergaderingen/scholingen online. 

• Sinterklaas- en kerstviering kan in aangepaste vorm (rekening houdend met de 
geldende regels) doorgaan.   

 
Het is voor iedereen een bijzondere tijd. Veelal zal het voor de scholen ook maatwerk blijven 
en zullen we geconfronteerd worden met nieuwe ontwikkelingen. We rekenen dan ook op 
een ieders begrip en medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Directeuren en medewerkers bestuursbureau Onderwijsstichting Arcade. 
 


