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De ouders/verzorgers van leerlingen van scholen van De Oorsprong
Uitvoerend bestuurder
Coronavirus – heropening scholen
29 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,
Graag informeer ik u over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus Covid-19.
Op 8 juni gaan de scholen weer geheel open. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van de RIVM. Het
protocol dat is opgesteld door de PO Raad gebruiken wij als leidraad.
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op
de scholen in het basisonderwijs:
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 leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
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. Het buitenspelen van groepen wordt gecoördineerd.
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
*Ouder(s)/verzorger(s) begeven zich niet op het schoolplein, tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het
waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk)
benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de
school(omgeving) te verlaten.

De school van uw kind heeft of zal u informeren over de uitwerking van bovenstaande op de
school.
Mogelijke vervangingen
Ouders en leerlingen moeten rekening houden met het feit dat er vanwege de regels rondom het
thuisblijven met verkoudheidsklachten en/of koorts, wellicht vaker een leerkracht afwezig zou
kunnen zijn. Bij afwezigheid van een leerkracht gaat het reguliere vervangingsbeleid in. Mocht het
niet lukken vervanging voor de groep te organiseren, dan blijven de leerlingen thuis. U wordt hier
door de school van op de hoogte gesteld.
Noodopvang
De noodopvang (voor kinderen met ouders in cruciale beroepen of in een kwetsbare situatie)
wordt na 8 juni niet langer door de scholen verzorgd.
Ouders in Wijk bij Duurstede nemen voor noodopvang na schooltijd contact op met de reguliere
kinderopvang, in Driebergen en Doorn met de SKDD (www.skdd.nl).
De gemeente regelt de noodopvang in de avond en nacht.
Thuisblijven bij gezondheidsklachten
Wij passen de richtlijnen van de RIVM toe, dat betekent dat medewerkers en kinderen thuisblijven
bij de volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts.
Wat betreft kinderen met hooikoortsklachten wordt er een afweging gemaakt in overleg met
ouders. Ouders en school kunnen bij twijfel overleggen met de GGD. Dit geldt ook voor kinderen
met bijvoorbeeld astma, die altijd al veel hoesten.
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Voor alle kinderen met chronische luchtwegklachten geldt natuurlijk dat ook zij thuis moeten
blijven als hun klachten veranderen of verergeren, en zeker als ze koorts krijgen. Deze richtlijnen
gelden uiteraard ook voor medewerkers.
Hoe houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen?
Wij geven regelmatig een update via de website van de stichting: www.de-oorsprong.nl.
Voor actuele informatie over het coronavirus, kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
Met vragen over de organisatie op school, kunt u contact opnemen met de directeur van de school
van uw kind.
Wij communiceren op de vrijdag na de Pinkstervakantie met u per brief over de verdere
ontwikkelingen.
Ik wens u een goede vakantieperiode toe.

Hartelijke groet,

Ariënne Esser
Uitvoerend Bestuurder
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