Maastricht, d.d. 04-10-2022
Aan:
Betreft:

alle ouders/verzorgers van BS Scharn
Faseplan COVID-19 en inzet medewerkers BS Scharn

Dag ouders/verzorgers,
Als school dienen wij van het Ministerie van Onderwijs een zogenaamd faseplan te schrijven
bij een mogelijke uitbraak van COVID-19. Dit plan is bijna klaar. Na teambespreking en
bespreking met onze kindpartner MIK, dienen wij het plan voor te leggen aan de
medezeggenschapsraad. Hierna kan het plan worden gecommuniceerd met alle
ouders/verzorgers.
Binnen dit plan hebben wij de ruimte genomen om een soort van noodscenario te beschrijven
bij (ruime) uitval van leerkrachten c.q. onderwijsmedewerkers. Door de onderbezetting van
medewerkers in het onderwijs kan het namelijk voorkomen dat wij dienen te anticiperen op de
situatie dat er te weinig onderwijsmedewerkers zijn die het onderwijs en de begeleiding van
de leerlingen kunnen verzorgen. Dus niet enkel bij een uitbraak van Corona, maar ook
anderszins. Denk hierbij bij voorbeeld aan een griepgolf.
In deze brief willen wij u vragen nu al na te denken en zelf proactief te zijn als het gaat om het
vinden van oplossingen in met name de opvangsfeer van uw kind(eren) bij een situatie die
voor ons, maar ook voor u grote consequenties kan hebben. In het noodscenario staat een
stappenplan hoe wij als school handelen bij ruime uitval van leerkrachten en/of
onderwijsmedewerkers. In het uiterste geval dienen groepen leerlingen thuis te blijven.
Hiervoor dienen qua onderwijs en opvang aldus goede maatregelen te worden getroffen. Het
is daarom ook van belang (dan) elke dag actief het ouderportaal Schoudercom te volgen. Dit
in geval van wijzigingen die gedurende de avond en/of ochtend plaatsvinden en dienen te
worden gecommuniceerd. In het faseplan COVID-19 annex noodscenario, dat jullie aldus
binnenkort ontvangen, staan deze en verdere maatregelen beschreven. Wij als schoolteam
danken iedereen alvast voor het meedenken en -handelen.
Voor nu u alvast te hebben geïnformeerd,
U eveneens vriendelijk groetend,
Namens het schoolteam,
Marcel Janssen

