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Bijlagen 

Geachte leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en schoolbestuurders, 

De zomer is begonnen en de zomervakantie is in aantocht. Ik kan me goed 
voorstellen dat hier reikhalzend naar is uitgezien door de meesten van u; het was 
een uitdagend en vaak pittig schooljaar. Een jaar waarin veel extra inzet nodig 
was en waarin u vaak moest bijschakelen en aanpassen om het onderwijs 
draaiende te houden voor uw leerlingen. Gelukkig breekt de vakantieperiode nu 
bijna aan, en is er ook steeds meer mogelijk: familie en vrienden opzoeken, op 
vakantie gaan, concerten en andere evenementen bezoeken. Boven alles heb ik 
de wens dat u een rustige en plezierige vakantieperiode tegemoet gaat. Daar wil 
ik proberen aan bij te dragen met deze brief, door u mee te nemen in hoe we de 
vakantieperiode in gaan voor wat betreft de coronamaatregelen op school, hoe we 
het nieuwe schooljaar naar verwachting starten, en wat u aan informatie en 
communicatie van mij kan verwachten. 

Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, 
nadat het OMT hierover advies heeft uitgebracht. Het basisscenario is dat de 
richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de situatie sterk verbetert of juist 
verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. U wordt kort na 
de besluitvorming gelnformeerd over de geldende richtlijnen bij de start van het 
nieuwe schooljaar, ook als ze hetzelfde blijven als nu. 

Het gaat goed, maar we moeten voorzichtig blijven 
We zien een overwegend gunstige ontwikkeling in de coronacijfers. De trend van 
besmettingscijfers en ziekenhuisopnames is neerwaarts, de vaccinatiegraad 
neemt snel toe. Hierdoor is er weer meer mogelijk, ook in het onderwijs. Op 30 
juni heeft het kabinet na een positief advies van de Gezondheidsraad ook kunnen 
besluiten dat kinderen in de leeftijd 12 t/m 17 jaar gevaccineerd kunnen worden. 
Afgelopen vrijdag zijn hier de eerste afspraken al voor ingepland. Vanaf maandag 
12 juli wordt de richtlijn neusverkouden kinderen op advies van het OMT 
versoepeld: bij milde klachten zoals keelpijn of niezen mogen kinderen t/m 12 
jaar naar school en naar de kinderopvang, en krijgen ze geen testadvies meer. 
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We moeten wel blijven oppassen, nog niet iedereen is beschermd. De anderhalve 
meter afstandsmaatregel tussen volwassenen en v(s)o-leerlingen en tussen 
volwassenen onderling blijft voorlopig van kracht. De andere basisregels blijven 
ook gelden: handen wassen, testen en thuisblijven bij klachten. Draag een 
mondkapje waar dat moet, zoals op de gangen van middelbare scholen. Blijf 
onverhoopte besmettingen melden bij de GGD en volg hun adviezen op. 

Alle v(s)o-scholen zijn gevraagd om hun leerlingen en personeelsleden nog voor 
de zomervakantie vier extra zelftesten mee te geven. Hiermee kunnen ze zichzelf 
na terugkomst van vakantie en kort voor de start van het nieuwe schooljaar 
preventief testen, om zo een onverhoopte besmetting op te sporen voordat deze 
de school binnenkomt. Wijs leerlingen en personeel er wel op dat de zelftest niet 
moet worden gebruikt als men klachten heeft of uit bron- en contactonderzoek 
naar voren komt. Dan moet men naar de GGD-testlocatie voor een coronatest. 

Wat kunt u verwachten? 
Op dit moment hebben we de verwachting dat de huidige maatregelen ook bij de 
start van het nieuwe schooljaar blijven gelden. Aan de hand van de situatie en de 
cijfers adviseert het OMT in augustus of de richtlijnen hetzelfde blijven, verder 
kunnen worden versoepeld of juist aangescherpt moeten worden. Ze kijken 
daarbij onder meer naar het verloop van de vaccinatiegraad en de ontwikkeling 
van de nieuwe virusvarianten. Op basis van hun advies besluit het kabinet op 13 
augustus of de maatregelen worden doorgezet, of-, of opgeschaald worden. 

Ook over de precieze invulling van het zelftesten in het funderend onderwijs 
wordt op 13 augustus besloten. Voor personeel geldt in ieder geval dat er niet 
meer preventief getest hoeft te worden na de zomer, gezien de hope 
vaccinatiegraad onder volwassenen. Voor leerlingen in het v(s)o wordt dit nog 
bepaald, mede op basis van de epidemiologische ontwikkelingen, waaronder de 
vaccinatiegraad onder jongeren, v(s)o-scholen wordt gevraagd voldoende testen 
op voorraad te houden om na de zomer in ieder geval risicogericht te kunnen 
testen. Over het zelftesten en de overige maatregelen wordt u half augustus, 
direct na besluitvorming, geInformeerd via de gebruikelijke kanalen. Ook over hoe 
de extra € 260 miljoen voor ventilatie beschikbaar komt hou ik u op de hoogte. 

Informatie en ondersteuning blijft beschikbaar 
Zoals u gewend bent start alle actuele informatie over onderwijs in coronatijd op 
www.iesoQafstana.nl, waar nodig vindt hiervan half augustus een update plaats. 
Hier vindt u de servicedocumenten, de protocollen en antwoorden op veelgestelde 
vragen. De helpdesk van www.ieswafstana.ni  blijft beschikbaar voor specifieke 
vragen en advies. Ik vraag er hierbij nogmaals aandacht voor dat alle 
schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een 
gezond binnenklimaat. Via www.ruimte-ok.nl  kunt u zoals bekend informatie 
vinden over ventilatie. Ter ondersteuning heeft het kabinet het afgelopen jaar 
subsidie beschikbaar gesteld, waar gelukkig veel gebruik van is gemaakt. Er is 
nog 260 miljoen euro beschikbaar, momenteel bekijk ik met vertegenwoordigers 
uit het onderwijs en gemeenten over hoe we dit in de komende paar jaar goed 
kunnen besteden, en daar hou ik u over op de hoogte. Ik roep u op gebruik te 
maken van de praktische maatregelen uit de informatie van Ruimte-OK en met 
uw gemeente afspraken te maken over het benutten van de beschikbare subsidie-
middelen. 
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Tot slot 
Ik ben u buitengewoon dankbaar voor alle inspanningen die u dit jaar heeft 
geleverd om uw leerlingen onderwijs to blijven geven. Het was een jaar dat veel 
heeft gevergd, van ons allemaal. Maar ik heb er altijd kracht en motivatie uit 
kunnen halen dat ik dit alles met, en voor u heb molten doen. Rust goed uit, want 
ook in he", 1 h••ijaar rekenen uw leerlingen weer op u, en dat doe ik ook. 

Een go-•— 	; 	e! 

flo 	 ari . 	fiy, Basis- en Voortgezet Onderwijs, 441, ' lir 
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