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Helaas moeten we u vertellen dat het ook dit cursusjaar niet mogelijk is om tijdig en op
een veilige manier de gebruikelijke schoolreizen en schoolkampen te organiseren.
In deze brief ga ik in op de vraag; waarom niet en welke alternatieven er mogelijk zijn.
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Waarom niet?
Het aantal besmettingen is landelijk nog steeds erg hoog en de druk op ziekenhuizen en
de intensive care blijft te groot. De landelijke richtlijnen ter voorkoming van mengen
van groepen en contacten met externen maken het veilig organiseren nu niet mogelijk.
Tot slot is de doorlooptijd om op juiste wijze reizen en kampen te organiseren te kort
geworden.
Waarom de berichtgeving nu?
Voor de kinderen is het vaak een hele teleurstelling, dat hebben we vorig cursusjaar
ervaren. We vinden het verstandig tijdig bericht te doen, zodat de onzekerheid niet
voortduurt. Daarbij kunnen we kijken of er veilige en leuke alternatieven zijn.
Wat zijn die alternatieven dan?
De alternatieven moeten voldoen aan een aantal criteria:
1.
Het moet eenvoudig en vlot realiseerbaar zijn;
2.
De veiligheid van de deelnemers is geborgd; (denk aan de voorschriften)
3.
De activiteit valt onder verantwoordelijkheid van het kindcentrum;
4.
De directeur van het kindcentrum keurt de activiteit goed
5.
De medezeggenschapsraad adviseert positief.
Mogen ouders zelfstandig activiteiten organiseren?
De directie en het team verlenen geen medewerking aan activiteiten die ouders
zelfstandig organiseren en spelen op geen enkele wijze een rol in het
communicatieproces. De activiteiten kunnen daardoor ook niet plaatsvinden tijdens de
onderwijsuren. Daarnaast zijn deze activiteiten niet gedekt door de verzekering van
Plateau.
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Tot slot
Het is een ingewikkelde tijd. Zeker in de wetenschap, dat we over enige tijd meer kunnen en
mogen dan nu. Laten we ook in deze fase samen de schouders eronder zetten en oog voor
elkaar houden.
Met vriendelijke groet,

B. Dekker
Directeur Bestuurder
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