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Ouders en/of Verzorgers  
van leerlingen van Stichting De Waarden  
 

 

 

Zevenbergen, 23 april 2020  

Onze ref.: 2020-111/LH/vh 

Betreft: Coronavirus – update beleid  

 

 
 
 
Geachte ouders en/of verzorgers,  
 
 
Afgelopen dinsdag heeft het kabinet de richtlijnen bekend gemaakt betreffende het inrichten van het onderwijs 
vanaf 11 mei aanstaande. Graag breng ik u middels deze brief op de hoogte van de huidige stand van zaken.  
 
Onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. De Primair Onderwijs Raad heeft aangegeven dat 
het kabinet hierin een weloverwogen besluit heeft genomen. Er is nooit 100% garantie, maar de risico’s 
worden beheersbaar geacht. Tegen die achtergrond kunnen en willen scholen als een van de eerste sectoren 
weer stapsgewijs open. Het besluit van het kabinet geeft richting, maar ook ruimte aan de scholen om werk te 
maken van een eigen invulling-op-maat. 

 

Besluiten kabinet 

Het kabinet heeft onder andere het volgende besloten: 

 Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei 

weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar 

school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer volledig 

naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan nog niet naar school;  

 Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de 

helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is; 

 Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan bijvoorbeeld 

de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen; 

 Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de kinderen 

die op die dag fysiek onderwijs volgen; 

 Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door, en heeft prioriteit. 

Er is maatwerk mogelijk in het zoeken naar oplossingen door onderwijs en kinderopvang waarbij de 

gemeente een regierol heeft; 

 De focus ligt vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een andere, 

mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijke van de situatie per school; 

 De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 

 Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand van de leerlingen; 

 Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis; 

 Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op het 

coronavirus;  

 Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis; 
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https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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 Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de directeur 

of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen. 

 

Protocollen & hoe nu verder 
Door de Primair Onderwijs Raad zijn gisteren protocollen opgesteld in samenwerking met een grote groep van 
sociale partners, ouder- en lerarenorganisaties en de kinderopvang. Hierin wordt ingegaan op een aantal 
praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden als de 
scholen weer opengaan. Deze zijn opgesteld op basis van het kabinetsbesluit om de scholen aangepast weer 
te openen. De protocollen dienen als handreiking en zijn richtinggevend, maar bieden ons ruimte om hier 
handen en voeten aan te geven op onze eigen scholen. Om hieraan de juiste weloverwogen richting te geven 
vindt er de komende dagen intensief overleg plaats binnen de teams van onze scholen. Daarnaast vindt er per 
school een overleg plaats met de medezeggenschapsraden. Onderwerpen waarover we ons buigen zijn: 
 

 Het inventariseren hoeveel leerlingen fysiek naar school mogen komen; 

 Wat is de beschikbare en benutbare ruimte binnen de scholen; 

 Welke leerkrachten kunnen fysiek op school zijn; 

 Inrichting noodopvang; 

 Naast fysiek onderwijs het vervolgen van onderwijs op afstand voor leerlingen die niet op school zijn; 

 Het uitwerken van het hygiëneprotocol.  
 
Dit geeft u een beeld van de meest hoofdzakelijke onderwerpen. Op donderdag 30 april aanstaande 
ontvangt u via de school van uw kind(eren) de uitwerking van de scholenopening en hoe deze er voor 
u en uw kind(eren) uit gaat zien.  
 
Hoe zit het met de anderhalve meter afstand? 
De anderhalve meter maatregel wordt voor scholen aangepast. We dienen ons te houden aan de volgende 
richtlijnen: 
 

 Tussen kinderen: 1,5 meter afstand niet nodig. 

 Tussen onderwijspersoneel en kind: zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. 

 Tussen volwassenen: altijd 1,5 meter afstand. 
 
In het protocol voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs is aangegeven dat zij hier uiteraard van 
kunnen afwijken indien dit voor specifieke groepen leerlingen noodzakelijk is. Op dit moment wordt door de 
Primair Onderwijs Raad uitgezocht of er eventueel van beschermingsmiddelen gebruik gemaakt kan worden in 
het speciaal onderwijs.  
 
Noodopvang vanaf 11 mei aanstaande 
Het kabinet heeft aangegeven dat scholen ook na de meivakantie verantwoordelijk blijven voor de noodopvang 
voor kinderen van ouders in vitale/cruciale beroepen. De meest recente lijst met vitale/cruciale beroepen wordt 
hierbij strikt gehanteerd: (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-
per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen).  
 
Het uitgangspunt is en blijft om de noodopvang op de eigen school of opvanglocatie te organiseren. Aangezien 
onze scholen weer opengaan voor fysiek onderwijs, naast het onderwijs op afstand, vergt dit kwalitatieve 
aandacht op meerdere gebieden. Op dit moment voeren wij gesprekken met opvangorganisaties uit onze regio 
hoe wij elkaar hierin kunnen ondersteunen.  
 
Blijvende geldende richtlijnen 
Als onze scholen weer fysiek open gaan gelden nog steeds de eerder gestelde richtlijnen. Dit betekent dat 
iedereen, zowel kinderen als volwassenen, thuis moeten blijven bij verkoudheidsklachten als 
neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging. Wanneer een van de gezinsleden een van deze 
verschijnselen en koorts heeft, blijft het hele gezin thuis (behalve wanneer een van de ouders in een 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
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vitaal/cruciaal beroep werkt; zij blijven alleen thuis wanneer zij zelf koorts hebben).  
 

Tot slot 

Stichting De Waarden blijft de richtlijnen van het RIVM en de GGD goed in acht houden. Wij verzoeken u om 
samen met ons de rust en alertheid te bewaren en wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en hulp. Mocht u 
nog vragen hebben kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 0168-40 45 02. Blijf gezond! 

 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 
dr. L.(Lucienne) J.R. Hoogwerf bestuurder   

 

CC: MR’en van alle scholen   


