
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Aan de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en  
       medewerkers van de scholen van SOOOG 

  

          
 
Datum:   29 mei 2020  
Kenmerk: SOOOG/2020/227   
Onderwerp: Volledig openen basisonderwijs  

 
       

 

Beste kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers, 
 
Sinds twee weken zijn onze scholen weer gedeeltelijk opengegaan. Het was best spannend 
hoe dit zou gaan nadat iedereen weken thuis was. Maar deze gedeeltelijke heropening is 
heel goed verlopen en dat is voor iedereen een groot compliment: voor kinderen, 
ouders/verzorgers en medewerkers. Ondanks de zorgen die er zeker ook zijn, is iedereen blij 
om elkaar te ontmoeten. Kinderen vinden het vooral fijn om hun vriendjes, vriendinnetjes, 
juf of meester weer te zien. 
 
Per 8 juni gaan we weer een nieuwe fase in. De basisscholen gaan vanaf 8 juni volledig 
open, tenzij uit de monitoring naar de verspreiding van het virus in het basisonderwijs blijkt 
dat dit niet verantwoord is. In deze brief geven we meer informatie over deze heropening. 
 
Wat zijn de maatregelen? 
Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM 
voorschriften. Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de 
algemene maatregelen van de RIVM. 
Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende 
maatregelen: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij 

nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
• De school zorgt ervoor dat leerlingen regelmatig hun handen wassen.  
• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 
• Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.   
• Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) 

(conform RIVM-richtlijn).  
• Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in 

de school. Oudergesprekken kunnen eventueel na schooltijd op het schoolplein of 
elders buiten plaatsvinden. 
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Wij zullen deze maatregelen van het kabinet volgen en ons doel is het volledig aantal 
onderwijsuren aan de kinderen te bieden. Bij de volledige opening kunnen zich situaties 
voordoen waarbij keuzes gemaakt moeten worden en maatwerk per school nodig is. Scholen 
en medewerkers zijn niet gehouden aan het onmogelijke. Zo kan het voorkomen dat een 
school de bezetting van de groepen niet rond krijgt. Dan zal gezocht worden naar de best 
mogelijke oplossing (rooster) voor de specifieke situatie van de school.  
 
Ter informatie voegen wij het ‘Protocol volledig openen basisonderwijs’ toe. Dit protocol is 
opgesteld door de brancheorganisaties samen met de betrokken ministeries. Het protocol 
dient als handreiking en richtlijn bij het volledig openen van de scholen. Onze scholen volgen 
dit protocol. 
 
Tot slot 
Met elkaar kijken we terug op een bijzondere periode. Wij willen hier nog eens onze grote 
waardering uitspreken over de wijze waarop iedereen, kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en 
medewerkers, zich in deze periode heeft ingezet. Wij realiseren ons dat dit niet altijd 
gemakkelijk is geweest.  
 
Een laatste woord is voor de kinderen van groep 8. Wij weten dat jullie afscheid anders 
verloopt dan je misschien had gehoopt of gedacht. Wij hopen dat jullie toch een mooi 
afscheid hebben van jullie basisschool. Wij wensen jullie een fijne tijd en veel succes toe op 
jullie nieuwe school! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het managementteam 
Eva Schipper, Annet Flim, Annet Wortelboer, Pieky Jansen, Anja Korteweg, Linda de Jonge, 
Peter Vos, Jaap Spelde, Wilma Heetland 
 
College van bestuur SOOOG 
Jaap Hansen en Janny Reitsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Protocol volledig openen basisonderwijs 


