
   
 

   
 

  

 

 

 

 

Stolwijk, 29 mei 2020 

 

Betreft: Corona update – Situatie als de scholen 8 juni weer opengaan 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We gaan 8 juni de 3e fase in: volledige heropening van onze scholen. Zoals jullie ook wel hebben 
opgemaakt uit berichten in landelijke media, kijkt het onderwijs er enerzijds enorm naar uit alle 
leerlingen weer te kunnen ontvangen, maar is het anderzijds voor een aantal collega’s ook best 
spannend. Daarom is het extra belangrijk dat we ons nog altijd goed aan de afspraken houden die 
voortkomen uit de RIVM-richtlijnen: 

- Leerkrachten en leerlingen komen alleen gezond naar school. 

- Zo min mogelijk volwassenen in de school en om het plein.1 Er wordt buiten het schoolplein 

gedag gezegd. Er zijn geen ouders op het schoolplein en in de school.   

- De schoonmaak en handenwas-routine houden we vast. Niezen doen we in de elleboog. 

- Voor kinderen onderling geldt geen anderhalve meter afstand, tussen leerkracht en 

kinderen wordt dit zo veel als mogelijk in acht genomen.   

- Gebruik van eigen spullen/ eten/ drinken. 
- We houden vast aan het continu-rooster om het aantal haal- en brengmomenten te 

beperken.   

Binnen Stichting Onderwijs Primair is er een grote diversiteit qua omvang van de scholen. Dit 
betekent dat we het belangrijk vinden dat iedere school met inachtneming van de richtlijnen eigen 
beleid vormt. Enkele voorbeelden:   

- een afscheid voor een groep 8 van slechts enkele leerlingen is binnen de richtlijnen anders 

vorm te geven dan een afscheid voor een groep van 30 leerlingen. Scholen maken eigen 

keuzes;  

- in geval van rapportgesprekken zullen deze plaatsvinden middels videobellen of er worden 

afspraken gemaakt op het schoolplein. 

scholen bepalen zelf hoe zij de rapporten zullen gaan vormgeven met aandacht voor deze 

Corona episode 

 

Directeuren en hun teams zullen in nauwe samenwerking met de Medezeggenschapsraad de 

aanpassingen voor hun locatie vaststellen en communiceren. Natuurlijk binnen de algemene 

richtlijnen van de overheid.   

 
1 Dit betekent dat de directeur beoordeelt welke hulpverlening wel weer wordt opgestart en welke 
hulpverlening over de zomer wordt heen getild. Voor de schoolfotograaf geldt dat deze wel welkom is, maar 
dat de leerkracht niet naast de leerlingen op de groepsfoto zal staan dit jaar, wanneer geen anderhalve meter 
afstand in acht kan worden genomen. 



   
 

   
 

 

Meer ouder(s) / verzorger(s) om het plein 
Er komen meer verkeersbewegingen als alle leerlingen weer naar school gaan, dus mogelijk volgt een 
nieuw schema voor start en slot om het aantal ontmoetingen tussen volwassenen te beperken op 
jullie school. Wees daarin zelf in elk geval verstandig! 

Vervangers  
In de vorige Corona-update schreef ik al dat er weinig vervangers beschikbaar zijn, zeker in Corona-
tijd (we maken nogal eens gebruik van mensen die al gepensioneerd zijn). Dit betekent dat het voor 
kan komen, dat jullie last minute nog opvang voor een van de kinderen moeten organiseren. 

Geen onderwijs op afstand meer 
Het mag duidelijk zijn dat we met het weer volledig openstellen van de scholen, niet langer onderwijs 
op afstand verzorgen, tenzij een leerkracht met milde klachten thuis moet blijven en jullie zelf de 
kinderen thuis (uit nood) opvangen. Leerlingen die wegens milde klachten of een gezinsquarantaine 
thuis zijn, kunnen helaas niet structureel rekenen op de begeleiding zoals die werd geboden tijdens 
fase 1 van de Corona-crisis. Uiteraard zullen we dit soort situaties in overleg zo goed mogelijk 
vormgeven. 

Trakteren 
Vanwege het grote belang dat kinderen hechten aan trakteren met een verjaardag, willen we het 
trakteren met een voorverpakte traktatie, die rechtstreeks door een kind kan worden gepakt, weer 
toestaan als een school daar voor kiest.  

Tot slot… 

Voor de derde keer in zeer korte tijd vragen we veel van de kinderen, hun ouders en onze collega’s. 

Met elkaar hebben we een mooie prestatie geleverd en we zijn blij dat we dit schooljaar kunnen 

afronden met alle kinderen in de school!   

Ik hoop van harte dat dit mijn laatste schrijven is binnen dit thema. Dit betekent dat het goed gaat 

met de situatie in ons land. We zullen zeker de positieve dingen meenemen die deze enerverende 

periode heeft gebracht! 

Natuurlijk houden we het in de gaten en zullen we jullie opnieuw informeren als daar reden voor is.   

Hartelijke groet, 

Liesbeth Augustijn       
Bestuurder   

 

 


