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Betreft: Scenario’s corona  

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

Het lijkt inmiddels alweer een tijd geleden dat er op onze scholen maatregelen waren rondom het 

coronavirus. Helaas zien we dat het aantal besmettingen landelijk weer oploopt. Om goed voorbereid 

te zijn op eventuele uitbraken, is er door het ministerie van onderwijs een sectorplan opgesteld met 

scenario’s en bijbehorende maatregelen. Uitgangspunt hierbij is om de scholen zo lang mogelijk open 

te houden. De landelijke scenario’s en basismaatregelen van het ministerie zijn in de bijlage van deze 

brief weergegeven. 

 

Draaiboek per school 

Op basis van het sectorplan heeft elke school binnen Morgenwijzer een draaiboek opgesteld waarin 

per scenario is beschreven welke maatregelen er op school zullen gaan gelden.  Dit draaiboek is met 

de MR van de school besproken of zal binnenkort met haar besproken worden.  

 

Welk scenario er geldt, wordt door het kabinet besloten. Indien er sprake is van een op- of afschaling 

van een scenario, wordt u door de schooldirecteur hierover geïnformeerd. U hoort dan ook welke 

maatregelen er op school zullen gaan gelden.  

 

Tot slot 

Vanzelfsprekend hopen wij dat het aantal besmettingen beperkt blijft en wij kunnen blijven zorgen voor 

een veilige leer- en werkplek. Helaas blijft het mogelijk dat wij niet met de volledige capaciteit kunnen 

draaien omdat leerkrachten thuis moeten blijven. Dit kan gevolgen hebben voor het 

onderwijsprogramma van uw kind. Wij hopen dat wij op uw begrip mogen rekenen.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.P.A.L. van den Beemt 

College van bestuur Morgenwijzer 
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