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Aan: Alle ouders en verzorgers van de leerlingen van de scholen van Vechtstreek en Venen 

Van: Nico de Haas, voorzitter college van bestuur 

Datum: 23 april 2020 

Betreft: Scholen openen vanaf 11 mei hun deuren weer 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs vanaf 11 mei aanstaande weer open gaan. De 

risico’s hiervan worden beheersbaar geacht en tegen die achtergrond kunnen en willen onze scholen dan ook weer 

stapsgewijs hun deuren openen.  

De concrete invulling hiervan verschilt per school en heeft onder meer te maken met het schoolgebouw, de 

groepsgrootte, het aantal beschikbare leerkrachten, etc. Dit vraagt dus om maatwerk en de komende dagen gaan 

alle scholen van Vechtstreek en Venen, in overleg met de medezeggenschapsraad, hiervoor een plan uitwerken. 

Uiteraard staan veiligheid en gezondheid van leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers hierbij voorop. De 

scholen hebben tijd nodig om een zorgvuldig plan op te stellen  en wij vragen om uw begrip hiervoor. U wordt zo 

snel als mogelijk verder geïnformeerd door de directeur van uw school. 

De algemene uitgangspunten voor het opengaan van de scholen zijn: 

● De groepsgrootte in de klas wordt verkleind. 

● Kinderen gaan de helft van de tijd naar school. Hoe dit eruit gaat zien wordt door de scholen zelf ingevuld. 

● Iedereen die gezond is, kan naar school. 

● De algemene hygiënische maatregelen blijven van kracht, zoals vaak handen wassen, in de elleboog 

hoesten en niezen, geen handen schudden, papieren zakdoekjes gebruiken, etc. 

● De scholen worden in de meivakantie nog extra schoongemaakt. 

● Kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

● Kinderen moeten wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren tussen leraren en ander personeel van de 

school. 

● Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar. 

● Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, 
ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school. 

● Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 
24 uur geen klachten meer heeft, mag uw kind weer naar school.  

● Er is, net als nu al het geval is, noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen 

werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn. Hoe deze opvang er vanaf 11 mei 

precies uit gaan zien, wordt de komende weken duidelijk. U wordt hierover door de school geïnformeerd. 

● Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, excursies en schoolkamp gaan dit schooljaar niet door.  
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● Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw. U wordt door de school geïnformeerd over het halen en 

brengen van leerlingen.  

● Er is geen ondersteuning door ouders in de school mogelijk.  

● Oudergesprekken vinden digitaal plaats. 

 

Hoe zien de komende weken van de meivakantie er uit? 

● Gemeenten, scholen en kinderopvanglocaties zorgen er samen voor dat er ook in de meivakantie 

voldoende noodopvangplekken beschikbaar zijn. Dit geldt voor kinderen met ouders in cruciale beroepen 

en voor kwetsbare kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren. 

● Tijdens de meivakantie wordt er geen onderwijs op afstand gegeven.  

● De data van de meivakantie kunnen per school verschillend zijn. In de jaarkalender van uw school staan de 

juiste data die van toepassing zijn op uw kind. 

● Mocht de meivakantie van uw school al vóór 8 mei afgelopen zijn, dan wordt er vanaf het einde van de 

meivakantie tot en met 8 mei nog onderwijs op afstand gegeven. 

● De scholen werken de plannen voor heropening van de schoolgebouwen verder uit. Er is een protocol 

beschikbaar dat is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met Ouders 

& Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. De 

handreikingen uit dit protocol worden waar mogelijk meegenomen bij het opstellen van de plannen. 

● U wordt door uw schooldirecteur een dezer dagen geïnformeerd over de situatie op de school van uw 

kind(eren) per 11 mei. 

Onze scholen kijken er naar uit om de leerlingen weer in het schoolgebouw te mogen verwelkomen. Echter, de 

situatie zal uiteraard anders zijn dan uw kind gewend was. Wij vragen u om hierover vast met uw kind in gesprek te 

gaan en uw kind hierop vast voor te bereiden. 

Ondanks alle veranderingen gaan de leerkrachten zich ervoor inzetten om ervoor te zorgen dat de eerste ‘nieuwe’ 

schooldag vooral een prettige ervaring wordt voor de leerlingen en dat zij zich snel weer thuis en veilig voelen in de 

nieuwe setting.  

Met vriendelijke groet, 

 

Nico de Haas 

voorzitter college van bestuur 
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