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PERSCONFERENTIE 8 MAART 2021 

Maandagavond was er een volgende persconferentie over de stand van zaken en 
maatregelen omtrent corona. Wat het (speciaal) primair onderwijs betreft was er 
geen nieuws. Geen nieuwe maatregelen of versoepelingen.  
De werkgroep corona heeft wel vergaderd omdat er een aantal vragen zijn gesteld 
vanuit de scholen. Daar hebben we samen een antwoord op gezocht en er zijn 
een paar besluiten genomen. 

EXTERNEN IN DE SCHOOL 

Vanuit de scholen kwam de vraag of we al weer externe partijen kunnen toelaten 
in school die van belang zijn voor de zorg aan onze leerlingen. Denk daarbij aan de 
logopedist en dyslexie-ondersteuning. We vinden het belangrijk dat onze leer-
lingen deze zorg krijgen en daarom is besloten dit met de nodige maatregelen 
(mondkapjes, aparte ruimte) toe te staan. Kaders hierbij zijn dat we het aan de 
individuele school overlaten om mensen al dan niet toe te laten in school en dat 
het gaat om mensen die zorg bieden aan onze leerlingen. Een ander belangrijk 
punt hierbij is dat deze zorgverlener die dag 1 school bezoekt en niet op meerdere 
scholen verschijnt.  
Daar waar het kan en goed gaat, blijven we deze ondersteuning digitaal            
aanbieden. 

FEESTDAGEN EN FEESTELIJKHEDEN 

Omdat er nu nog geen positieve veranderingen zijn in de maatregelen willen we 
na de volgende persconferentie uitspraken doen over het organiseren van de 
paasviering, het schoolkamp en de musical. 

OUDERGESPREKKEN 

De oudergesprekken blijven in principe digitaal.  

SCHOOLZWEMMEN 

Educatief zwemonderwijs wordt weer toegestaan. Daar waar dit mogelijk is zal 
dit, in overleg met het zwembad, weer worden opgepakt. Het schoolzwemmen, 
de zgn. ‘natte gymles’  hoort niet bij deze versoepeling en kunnen we nog niet 
oppakken. 

TOT SLOT 

Wat is het fijn dat onze scholen weer open zijn en goed om te zien hoe de         
kinderen weer spelen en genieten. Daar worden wij ook blij van.  
We hopen dat er straks weer meer kan en dat we het schooljaar mooi kunnen 
afsluiten. Dus  blijven we ons goed houden aan de maatregelen om samen te  
werken aan de bestrijding van het virus. Blijf gezond allemaal! 
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