
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers van de Ithaka scholen  
 
Haarlem, 3 februari 2021 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

Zoals waarschijnlijk ieder van u heeft vernomen, mogen de scholen volgende week alle 
leerlingen weer in de klas ontvangen en overgaan tot lesgeven zoals het ooit bedoeld was. 
U zult begrijpen dat wij hier als organisatie heel verheugd over zijn en tegelijkertijd 
worstelen met zorgen. Met en tussen de leerlingen werken is immers dat waar de kern van 
ons vak om draait. De pandemie is echter nog steeds gaande en (dreigingen van) 
besmettingen zijn nog steeds aan de orde van de dag.  
 
Het onderwijs heeft de opdracht gekregen om het gewone onderwijs weer op te pakken èn 
tevens de kans op nieuwe besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Dit is best een 
complexe opgave, waarbij samenwerking met u als ouders echt noodzaak is. De overheid 
heeft bepaald dat we niet opnieuw overgaan tot het lesgeven aan halve klassen, maar 
volledige klassen mogen ontvangen. Nog steeds handhaven wij binnen de scholen van 
Ithaka een strenger hygiëne beleid, houden volwassen 1,5 meter afstand en zoeken zij de 
buitenruimte op als dat mogelijk is. Dit betekent ook dat ouders helaas nog niet in de 
school en op het schoolplein mogen komen. Voor eventuele uitzonderingen hierop beslist 
de directeur. 

De aanvullende maatregelen van de overheid schrijven voor dat als er één of meer kinderen 
in een klas positief testen of Coronaverschijnselen hebben, de hele klas in quarantaine (dus 
thuis) blijft gedurende vijf dagen. Er zal in dat geval weer thuisonderwijs worden gegeven 
zoals inmiddels gebruikelijk is. Sowieso geldt: is je kind verkouden of heeft het koorts, houd 
het dan thuis totdat het kind 24 uur klachten vrij is. Daarom is testen belangrijk. Echter, de 
scholen van Ithaka gaan testen niet verplicht stellen en testen of vaccineren op 
schoollocaties is ook niet aan de orde. 
 
Mocht u uw kind niet willen laten testen dan hebben wij daar vanzelfsprekend respect 
voor. Echter, de consequentie kan zijn dat een leerling of gehele klas langer dan 5 dagen 
thuis moet blijven. Hoe dit precies in de praktijk zal gaan werken moeten we nog gaan 
bezien. De directeuren houden hierin contact en beleid wordt mogelijk nog herzien.  
Tijdens deze quarantaine dagen gaan we na een dag over tot afstandsonderwijs aan de 
gehele klas, dit geldt echter niet voor individuele leerlingen. De leerkracht zal in dit geval in 
overleg met ouders tot maatwerk afspraken komen. Open communicatie tussen ouders en 
de school is hierin een cruciale factor.  
 
We begrijpen dat er snel groepsdruk en een soort van schaamte kan ontstaan wanneer uw 
kind mogelijk ziek is. We willen benadrukken dat dit in deze pandemie helaas voorkomt en 
niemand hierin schuld heeft. Het blijft wel belangrijk om verantwoordelijkheid voor de 
vervolgactie te nemen, zodat de school ook de juiste maatregelen kan treffen. Hoofd, hart 
en handen geldt hierin ook voor ons als volwassenen. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

De Ithaka scholen volgen zoals eerder ook gecommuniceerd het landelijk beleid. De 
afzonderlijke scholen kunnen context gebonden anders omgaan met de kaders die onze 
overheid heeft gesteld. 

Ik ben onze teams dankbaar voor hun tomeloze inzet en flexibiliteit in de omgang met de 
moeilijke omstandigheden. Ook ben ik de ouders dankbaar die net als de teams meeveren 
op hetgeen er momenteel speelt in onze maatschappij. Het is een opgave die we met elkaar 
delen en ik hoop dat we, ondanks de voorspelde besmettingsstijging door de opening van 
de scholen, zonder al teveel persoonlijk leed als gevolg van deze besmettingen, toch voort 
kunnen met onderwijs in nabijheid. Immers, wij zijn ervan overtuigd dat dit de leerlingen 
het beste past.  

We verheugen ons om de kinderen weer in levenden lijve te kunnen zien. 

 

Vriendelijke groet,  

 

 

 

 

Marin van Wijnen 

Bestuurder Stichting vrijescholen Ithaka 

 


