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Ouders en/of Verzorgers  
van leerlingen van Stichting De Waarden  
 

 

 

Zevenbergen, 1 mei 2020  

Onze ref.: 2020-113/LH/vh 

Betreft: Coronavirus – heropening scholen  

 

 
 
 
Geachte ouders en/of verzorgers,  
 
 

Op 23 april jl. hebben wij u bericht over de lichte versoepeling van de richtlijnen van het kabinet betreffende 
het inrichten van het onderwijs vanaf 11 mei aanstaande. Graag breng ik u middels deze brief op de hoogte 
van een aantal algemene zaken. Over de praktische invulling en de maatregelen die gelden op onze scholen 
vanaf 11 mei aanstaande ontvangt u (of heeft u deze reeds ontvangen) vandaag een brief/mail van de school 
van uw kind(eren). Wellicht ontvangt u bepaalde informatie dubbel en is het veel, maar wij willen er zeker van 
zijn dat iedereen de juiste informatie ontvangt, met dus een mogelijke kans op dubbele verzending. We zijn 
ons hiervan bewust en hopen op uw begrip.  
 
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. Om open te mogen zijn er natuurlijk wel richtlijnen 
en protocollen waaraan wij moeten voldoen en die wij binnen al onze scholen opvolgen.  

 
Algemene richtlijnen per school 
Binnen onze scholen zijn de volgende algemene richtlijnen van toepassing. De specifieke richtlijnen per school 
ontvangt u via de schooldirecteur van de school van uw kind(eren).  

 Per schooldag zijn niet meer dan de helft (50%) van de leerlingen in het gebouw aanwezig is; 

 De beschikbare en benutbare ruimte binnen de scholen wordt vanaf 11 mei aanstaande toegepast 
volgens de richtlijnen van het kabinet en de Primair Onderwijs Raad.  

 Elke school maakt gebruik van een hygiëneprotocol. De RIVM-richtlijnen worden hierbij onverminderd 

in acht genomen. Zo is er onder andere voldoende handzeep en papieren handdoekjes aanwezig. 

Klaslokalen, toiletten, deurklinken, etc. worden meerdere keren per dag gereinigd. Oppervlakten zoals 

bureaus worden dagelijks schoongemaakt. Onze scholen doen er alles aan om de verspreiding van 

het coronavirus te voorkomen; 

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

invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de situatie per school. Hierover wordt u door de 

school op de hoogte gebracht; 

 De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar zij dienen wel 1,5 meter 

afstand te houden tot volwassenen; 

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

afstand van de leerlingen; 

 Binnen de scholen gelden richtlijnen betreffende het betreden van het schoolplein, de hierbij geldende 

looproutes, etc. De school zal u hierover nader informeren; 

 Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis; 

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

coronavirus;  

De Waarden – Stichting voor interconfessioneel basisonderwijs 

Kristallaan 1   4761 ZC  Zevenbergen 

0168 40 45 02 

info@dewaarden.nl 

www.dewaarden.nl 
 



 

De Waarden – Stichting voor interconfessioneel basisonderwijs 

Kristallaan 1   4761 ZC  Zevenbergen 

0168 40 45 02 

info@dewaarden.nl 

www.dewaarden.nl 
 

 Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit huis. 

 

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. We willen uiteraard zoveel mogelijk voorkomen dat onze leerkrachten 
uitvallen, zodat we hiermee voorkomen dat leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. Binnen al onze 
scholen gelden de volgende richtlijnen betreffende de noodopvang voor kinderen van ouders en/of verzorgers 
in cruciale/vitale beroepen: 
 

 Kinderen van ouders en/of verzorgers van kinderen in cruciale/vitale beroepen worden onder 

schooltijd opgevangen op school. Deze kinderen mogen naast de 50% van de leerlingen die onderwijs 

volgen in hetzelfde gebouw aanwezig zijn binnen de school (richtlijn Primair Onderwijs Raad); 

 De opvang voor, en na schooltijd dient door u als ouders en/of verzorgers zelf geregeld te worden via 
de kinderopvangorganisaties.  

 
Blijvende geldende richtlijnen 
Als op 11 mei aanstaande onze scholen weer fysiek open gaan gelden nog steeds de eerder gestelde RIVM-
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 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   
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