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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 29 mei 2020 

Betreft Basisscholen per 8 juni weer volledig open (vervolg) 

 
Beste ouders en verzorgers, 

In onze brief van 20 mei jl. heeft u al kunnen lezen dat de basisscholen vanaf 8 juni aanstaande weer volledig opengaan. Uit de 
adviezen van het RIVM blijkt dat er ook voor de komende tijd protocollen nodig blijven. Door de PO-Raad en diverse andere 
landelijke organisaties is een nieuw protocol opgesteld voor de periode na 8 juni. Dit duurde wat langer dan was verwacht; de 
protocollen zijn gisteravond gepubliceerd. Ten opzichte van het vorige protocol geeft het nieuwe protocol o.a. nieuwe 
richtlijnen voor het uitvoeren van de tussenschoolse opvang (TSO) en daarnaast voor het omgaan met vaste groepen 
leerlingen, zowel binnen de school als op het schoolplein. 

Nu het nieuwe protocol bekend is, kunnen onze scholen zich gaan voorbereiden om hun deuren per 8 juni weer volledig te 
openen. Hoe dit vorm krijgt, kan per school verschillen en heeft bijvoorbeeld te maken met het schoolgebouw, het aantal 
beschikbare leerkrachten en de invulling van de TSO. U wordt hierover komende week geïnformeerd door de directeur van de 
school van uw kind(eren). 

In deze brief informeer ik u alvast kort over een aantal algemene richtlijnen uit het protocol, die op alle scholen van toepassing 
zijn. 
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn de volgende regels van toepassing: 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen personeelsleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Met ingang van 8 juni wordt door de scholen geen noodopvang meer aangeboden. 

Scholen hanteren de RIVM-richtlijnen en de algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht, zoals vaak handen wassen, 
papieren handdoekjes gebruiken, geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboog, niet aan je gezicht zitten, etc. 

Ook conform de RIVM-richtlijnen is er geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders/verzorgers. Oudergesprekken 
vinden digitaal plaats en ouders zijn niet aanwezig in de school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het 
schoolplein plaatsvinden, uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand.  
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Op onze scholen worden uiteraard ook de RIVM-thuisblijfregels voor leerlingen en medewerkers toegepast. Hieronder vindt u 
nogmaals de regels die gelden voor leerlingen: 

● Een leerling met de volgende (luchtweg-)klachten blijft thuis: 
-Neusverkoudheid 
-Hoesten 
-Moeilijk ademen/benauwdheid 
-Tijdelijk minder ruiken en proeven (let op: dit is een nieuwe regel) 
-Koorts boven 38 °C 

● Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling 
mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  

● Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling 
ook thuis. 

● Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang. 
● Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling 

wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

Als een leerling gedurende de schooldag ziek wordt, dient hij/zij direct te worden opgehaald door een ouder of verzorger. Ook 
eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan dan ook naar huis. 

Mocht uw kind klachten hebben en wilt u hem/haar laten testen op COVID-19, neem dan contact op met de GGD en de 
schooldirecteur. 
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD. 
 
Behoort uw kind en/of gezinsleden tot een risicogroep, overleg dan met de schooldirecteur en de behandelend arts over het al 
dan niet volgen van fysiek onderwijs. 

Wij kijken er naar uit om de deuren van onze scholen weer volledig te openen voor onze leerlingen! De gezondheid van onze 
leerlingen en medewerkers staat hierbij voorop en wij doen er alles aan om onze leerlingen een prettige en leerzame periode 
aan te bieden tot de zomervakantie. Voor de periode na de zomervakantie zult u opnieuw door ons geïnformeerd worden. 

Voor nu wens ik u fijne Pinksterdagen toe. 

Met vriendelijke groet, 

Nico de Haas 

voorzitter college van bestuur 

 
Correspondentie-adres: Postbus 7, 3620 AA Breukelen 

Tel : 0346-264847, e-mail: info@vechtstreekenvenen.nl, www.vechtstreekenvenen.nl  

 

mailto:info@vechtstreekenvenen.nl
http://www.vechtstreekenvenen.nl/

