
Beste ouders,

Afgelopen vrijdag zijn tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd door de

rijksoverheid. De nieuwe maatregelen zijn niet leuk, maar daar staat tegenover dat scholen met deze

maatregelen open kunnen blijven.

De verscherpte maatregelen vragen van ons allen (leerlingen, medewerkers en ouders) opnieuw een

inspanning, zodat wij het onderwijs veilig en verantwoord kunnen uitvoeren. Wij kunnen dit niet doen

zonder uw medewerking. Er is al meermaals een beroep gedaan op u. Naast de verscherpte

maatregelen zijn er regelmatig groepen die afstandsonderwijs volgen, door een zieke medewerker of

door een besmettingsuitbraak. Dit vraagt veel van ouders. Sarkon dankt alle ouders die samen met

ons de schouders eronder zetten om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit wordt

gezien en gewaardeerd!

Sarkonscholen vertalen de richtlijnen van de rijksoverheid en de PO-raad naar afspraken die van

toepassing zijn voor de afzonderlijke Sarkonscholen. Dit doen zij in samenspraak met andere scholen

in de omgeving en de kinderopvang. De schoolspecifieke afspraken heeft u inmiddels van de school

van uw kind ontvangen.

Wij merken dat de coronaregels in sommige situaties voor verdeeldheid zorgen. Ook bij de ouders

van Sarkon zijn er verschillende zienswijzen. Wij doen een oproep aan allen om elkaar wat ruimte te

geven en met respect voor elkaars opvatting te handelen. Tegelijkertijd vragen wij u de afspraken van

de school te respecteren. Dit maakt de uitvoering van de maatregelen mogelijk en zo kan kwalitatief

goed onderwijs veilig, verantwoord en uitvoerbaar blijven.

Daarnaast willen we stilstaan bij het groot tekort aan medewerkers in het onderwijs, dat met de

pandemie extra zichtbaar wordt. Naast verschillende vacatures die lang open blijven staan, is ook

nauwelijks vervanging te vinden voor medewerkers die door ziekte / quarantaine e.d. niet ingezet

kunnen worden. Dit betekent dat wij een groot beroep doen op onze medewerkers om de gaten die in

de organisatie ontstaan op te vangen. Deze bijzondere situatie van het personeelstekort in combinatie

met de pandemie vraagt om bijzondere oplossingen. De schoolteams zoeken steeds naar

oplossingen die soms buiten de gebaande paden gaan, zoals de inzet van stagiaires. Steeds wordt

hierbij de afweging gemaakt of dit veilig, verantwoorden uitvoerbaar kan. Sarkon blijft nieuwe

medewerkers werven. Zo werken wij continu aan goed onderwijs voor uw kind.

Het einde van het jaar staat in het teken van Sinterklaas en Kerst. Ook dit jaar zullen wij op de

Sarkonscholen deze feesten op aangepaste wijze vieren. Desondanks wensen wij u een fijne

afsluiting van het jaar en wensen wij u alvast gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,

Joke Plass & Carin Doodeman,

College van bestuur Sarkon

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/scholen-blijven-open-aanvullende-maatregelen-nodig

