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Barendrecht, 17 april 2020

Betreft: Schoolkamp/ schoolreis 2019-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We leven in bijzondere, onzekere tijden. Een tijd waarin hard gewerkt wordt om de
uitbraak van het Coronavirus onder controle te krijgen. Vanuit de overheid zijn daarom
diverse maatregelen genomen die op iedereen impact hebben. Ook op u als
ouder(s)/verzorger(s). Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om u heel
hartelijk te danken voor uw inzet om onze leerlingen thuisonderwijs te geven en hen te
begeleiden. We beseffen dat dit niet altijd gemakkelijk is. Onze waardering naar u is
daarom groot!
Komende dinsdagavond zal de overheid een persconferentie geven over het vervolg van
de huidige maatregelen. Als personeel kijken we daar met spanning naar uit en zijn we
erg benieuwd wat de overheid mee gaat delen. Woensdagmiddag zal, naar aanleiding
van deze persconferentie, overleg plaatsvinden om eventuele wijzigingen van de
maatregelen uit te gaan voeren. Zodra de uitkomst van dit overleg bekend is, brengen
wij u per brief weer verder op de hoogte.
Wat de uitslag van de persconferentie ook zal zijn, één ding is in ieder geval duidelijk. De
tijd na de Coronacrisis zal heel anders zijn dan de tijd ervoor. We verwachten dat
sommige maatregelen stap voor stap afgebouwd gaan worden en dat anderen nog
(even) voort duren. Dit betekent dat we ook na moeten denken over activiteiten die op
langere termijn gepland stonden. Twee belangrijke activiteiten zijn schoolkamp en
schoolreis. Alles in overweging nemend, is besloten dat zowel schoolkamp als schoolreis
niet doorgaan. We beseffen dat dit een enorme teleurstelling is voor de kinderen. Om
diverse redenen vinden wij het echter niet verantwoord om deze activiteiten door te laten
gaan:
1. Vanuit de media en overheid bemerken we dat ook na 28 april diverse
maatregelen van kracht blijven. Onder andere het gepast afstand houden van
elkaar, etc. Ook op school zal dit een uitdaging gaan worden. Daarom hebben we
besloten dat komend schooljaar alleen het hoognodige gedaan wordt en we alle
‘niet verplichte activiteiten’ zoveel als mogelijk uitstellen.
2. Onze verwachting is dat het bezoeken van evenementen en dagjes uit nog steeds
beperkt blijft. De reden hierachter is het beperken van grote aantallen mensen op
één en dezelfde plek.
3. We hebben niet alleen de zorg voor onze leerlingen, maar ook voor ons personeel.
Het is onze zorg om hen niet onnodig ‘bloot te stellen aan mogelijk
besmettingsgevaar’. Ook in dat opzichte beperken we ‘onnodige’ activiteiten
waarbij veel leerkrachten betrokken zijn.

We begrijpen goed dat dit voor onze leerlingen een teleurstelling kan zijn. Het is daarom
ook geen gemakkelijke beslissing geweest. Echter denken wij dat dit voor nu in ieders
belang is.
Uiteraard hebben we ook nagedacht over alternatieven. Schoolkamp wordt door de
meeste leerlingen als een hoogtepunt gezien. Dit is moeilijk vervangbaar. De komende
periode zullen de collega’s van groep 8 na gaan denken op welke wijze het schoolkamp
toch vervangen kan worden. We zullen er alles aan doen om met een goed alternatief te
komen.
Schoolreis wordt doorgeschoven naar eind volgend schooljaar. Begin volgend schooljaar
zullen de klassen op excursie gaan. Het is aan de leerkracht(en) om te bepalen waar ze
naar toe zullen gaan. Deze excursie is een alternatief voor het schoolreis en kan ingezet
worden voor een stuk groepsvorming. Later dat schooljaar zal ook een schoolreis
georganiseerd worden.
U begrijpt dat we niet vooruit kunnen kijken. Al het bovengenoemde is onder de dan
(eventueel) geldende voorwaarden en maatregelen.
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er vragen en/of
opmerkingen zijn, horen we het graag.
Met vriendelijke groeten,
Mede namens de collega’s,
T.G. (Theo) Hogendoorn, directeur
J. (Jan) Koppelaar, directeur

