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Beste ouders en verzorgers, 
 
Deze nieuwsbrief gaat over één onderwerp. Een onderwerp dat op dit moment een onlosmakelijk 
onderdeel uitmaakt van onze samenleving waar school een onderdeel van is. Het gaat over Corona. 
We vinden het belangrijk om met u te delen hoe we de eerste weken ervaren.  
 
Laten we vooral beginnen met te benoemen dat wij zien dat u ontzettend goed helpt, meewerkt, 
meedenkt en meedoet in het zich houden aan de veiligheidsafspraken omtrent corona. We zien dat u 
afstand houdt, niet op het schoolplein komt en zoveel als mogelijk het contact onderhoudt via de 
telefoon.  
Ontzettend bedankt hiervoor!  
 
Het helpt ons enorm, zo onze focus te kunnen blijven leggen op het onderwijs aan de kinderen van 
De Keizerskroon.  
 
Tegelijkertijd realiseren we ons hoe  moeilijk het voor u op momenten moet zijn.   
 
Het is meer dan lastig om niet dat fysieke contact te hebben, elkaar niet in de ogen  te kunnen 
kijken, wetende hoe belangrijk dat is.  
Verbinding met elkaar krijgen en houden is in deze omstandigheden de grote uitdaging.  
Terwijl dit, juist nu, zo ontzettend belangrijk is.  
En hoe lastig dit ook is. We ervaren dat we daar samen goed in slagen!  
 
Wat ons in deze tijden nog meer dan anders helpt, is te weten dat we één gezamenlijk belang 
hebben en dat is de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs aan én de zorg voor de kinderen  
van De Keizerskroon. Daar ligt ons gezamenlijk belang. Dat belang benoemen en voor ogen houden 
tijdens gesprekken met u helpt ons in het maken en houden van verbinding met elkaar.  
 
Op momenten schuurt het ook. Het hanteren van de richtlijnen van het RIVM en het volgen van de 
beslisboom (zie website) zorgt soms ook voor onvrede en onbegrip. Dagelijks bellen we ouders op 
met het verzoek (wat eigenlijk geen verzoek is) om hun kind op te halen. Want het kind hoest, is of 
lijkt neusverkouden en dan lijken de richtlijnen en de beslisboom in theorie heel duidelijk. Maar is 
het in de praktijk minder duidelijk of ontstaat er gesprek met ouders en soms discussie.  
Wij begrijpen dat ook. Waar ligt de grens, het omslagpunt?  
Wetende dat we allemaal willen dat de kinderen naar school gaan vanuit dat ene gezamenlijke 
belang. Terwijl we tegelijkertijd ook nog eens in een jaargetijde komen waar verkoudheid, hoesten 
en proesten tot de dagelijkse realiteit behoort! 
 
Het is voor ouders ook echt lastig. Toen de scholen helemaal dicht gingen was het duidelijk. Ouders 
wisten toen, met alle problemen en uitdagingen die het met zich mee bracht,  waar ze aan toe 
waren.  
Nu is dat niet zo. Je kunt als ouder op elk moment gebeld worden dat je je kind moet komen ophalen 
want…….  
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Je hebt dan naast de zorg die je als ouders voelt ook nog te maken met de praktische kant, je werk, 
andere verplichtingen en ga zo maar door. Dat is en blijft voor ons allemaal een grote uitdaging. Het 
is onzeker, onvoorspelbaar en leidt op momenten ook tot onbegrip. Het vergroot de druk op ouders 
en vraag veel van hun flexibiliteit en organiserend vermogen. Dat voortdurende aanpassen, 
organiseren en anticiperen gaat je niet in de koude kleren zitten.  
 
Het is voor de leerkrachten en het team net zo moeilijk. De afwegingen die zij steeds maken, de 
beslissingen die zij hierin nemen ten aanzien van een leerling, ook  wetende dat als zij zelf bij 
herhaling hoesten, niezen, verkoudheidsklachten krijgen naar huis moeten, zich moeten laten testen 
wat soms pas 1 of 2 dagen later kan en vervolgens tot 48 uur moeten wachten op de uitslag en 
daarnaast 24 uur klachtenvrij moeten zijn voordat ze weer aan het werk mogen.  
Dus één verkouden kind in de klas kan in het slechtste geval zorgen voor uitval van de leerkracht 
waardoor 25 leerlingen zonder leerkracht zitten. Dan komt weer dat gezamenlijke belang in het 
gedrang.  
De afweging speelt bij ons voortdurend mee. Dat maakt het op momenten lastig en complex. Ik hoor 
leerkrachten herhaaldelijk zeggen dat het van de zotten is dat zij zich nu moeten ziekmelden voor 
een hoestje of een verstopte neus. Dat past niet bij hen, dat voelt niet goed. Geen denken aan dat ze 
zich hiervoor ziek zouden melden in andere tijden dan coronatijden en nu moeten ze. Het schuurt!  
In de afgelopen drie weken moesten 7 leerkrachten zich laten testen. Allen negatief. Zij werden met 
veel puzzelwerk allemaal vervangen. Kinderen hoefden niet opgedeeld te worden én ook niet naar 
huis gestuurd te worden. Daar zijn wij dan ook heel trots op en blij om.  
Weer dat gezamenlijk belang van de continuïteit van het onderwijs aan en de zorg voor de leerlingen. 
 
Wat betekent het voor de leerlingen van de Keizerskroon. Hoe is het voor hen? Ook zij weten dat ze 
bij de minste zich herhalende klachten het risico lopen om naar huis te moeten. Een keer een vrije 
dag is misschien leuk. Even geen school. Echter ook bij hen schuurt het. Zij willen naar school. School 
is voor hen veel meer dan rekenen, taal, lezen. Het is leuk, uitdagend, gezellig. Ze zijn met vriendjes 
en vriendinnetjes. Ze missen hun juf of meester, hun klasgenootjes. Ze maken deel uit van een 
sociaal geheel. En dan worden ze gedwongen naar huis te gaan terwijl ze zich niet ziek voelen. En dan 
moeten ze misschien ook nog getest worden op corona. En dat staafje in je neus is echt niet fijn. 
Maar wel nodig om zekerheid (hoe kort ook) te krijgen. En dan bijna altijd de opluchting negatief 
getest te zijn. Weer naar school te mogen. 
 
Het houdt ons dus voortdurend bezig. Wat brengt de toekomst? Hoe ontwikkelt het zich verder? Op 
school hebben we een corona management team ingesteld dat voortdurend afstemt, informatie 
verzamelt, informatie bekijkt, deelt met collega’s, dat als back up dient voor leerkrachten om te 
overleggen, te sparren in wat te doen, dat ouders te woord staat, uitleg geeft, op momenten 
discussieert over welke stappen te nemen. De realiteit van nu is over een week misschien alweer 
deels achterhaalt.  
 
Ons doel met dit bericht is u te laten weten dat we aan u en de kinderen denken. Dat we ons 
voortdurend zo goed mogelijk verplaatsen in alle betrokkenen, wetende dat dit slechts voor een deel 
mogelijk is. Dat we zoeken naar oplossingen met als doel het creëren en houden van verbinding met 
u, de kinderen en elkaar met als gemeenschappelijk belang de continuïteit en kwaliteit van het 
onderwijs aan en de zorg voor de kinderen van De Keizerskroon. 
 
 
Wij wensen u voor  nu een fijn, gezond en ontspannen weekend toe. 
Het Team van De Keizerskroon 
 
 
 
 
 
 


