
 

 

 

  

 

   
 

 

RICHTLIJNEN HEROPENING SCHOLEN (voor ouders) 

In deze notitie staan de richtlijnen vanuit de stichting om het onderwijs weer op gang te krijgen. Deze 

richtlijnen staan niet ter discussie. De richtlijnen zijn voor een groot deel gebaseerd op de richtlijnen van de 

PO Raad en het ministerie. Daardoor hebben we er niet volledig invloed op. Zoals de Rijksoverheid aangeeft, 

dient dit alles op 8 juni uitgevoerd te worden.  

Leerlingen 

Richtlijnen: 

 Alle leerlingen gaan volledig naar school.  

 Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand gehandhaafd te worden. 

 Leerlingen met corona symptomen (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 

 ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts boven 38 graden) blijven thuis. Zij 
worden dan ziekgemeld. Ook als één van de gezinsleden koorts heeft boven 38 graden en/of 
benauwdheidsklachten. Als iedereen binnen het gezin/huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling 
weer naar school komen. 

 Leerlingen komen zoveel mogelijk via verschillende ingangen binnen. 

 Klassen of groepen maken bij voorkeur gescheiden van andere klassen of groepen gebruik van het 

schoolplein.  

 Leerlingen die behoren tot de risicogroep of een gezinslid vanuit de risicogroep kunnen vrijgesteld worden 

van fysiek onderwijs. Hierover is dan overleg met leerkracht, directie en behandeld arts. 

Personeel 

Richtlijnen: 

 Leerkrachten houden, waar mogelijk, 1,5 meter afstand tot kinderen.  

 Leerkrachten houden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot collega’s. 

 Leerkrachten dienen zich bij klachten te laten testen op Corona. 

 Afspraken zoveel als mogelijk via de telefoon/teams. 

 Om te voorkomen dat er te veel leerkrachten bij elkaar zijn, de pauze tijden afzonderlijk van elkaar 

afstemmen. 

 Personeel of een gezinslid van personeel dat binnen de RIVM-risico groep valt, werkt thuis (onder dit 

document staan de risicogroepen benoemd), dit wordt beoordeeld door de bedrijfsarts. 

 Bij ziekte van leerkrachten, proberen we op de reguliere te vervangen. Eventueel helpen we elkaar met/aan 

personeel.  

 Stages kunnen (mits stagiaires zich aan de veiligheidsmaatregelen houden) gewoon doorgaan. 

Lesstof 

Richtlijnen: 

 Er wordt ten eerste ingezet op het pedagogisch klimaat, hiervoor zijn handvatten van Bapke. 

 De minimum doelen worden aangeboden 



 

 

 

  

 

   
 

 We starten niet met toetsen, de E-toetsen worden zo laat mogelijk in het schooljaar afgenomen (eerste 

week juli). 

 Indien door omstandigheden nodig, worden de troost dozen van Bapke ingezet. 

Ouders 

Richtlijnen: 

 Ouders zijn niet toegestaan in school. Dit geldt ook voor ouders die hun kinderen naar de kinderopvang in 

het gebouw van de school brengen.  

 Directeuren maken afspraken met de kinderopvang als zij deze in het gebouw hebben. 

 Directeuren die een gebouw delen met andere scholen of partijen, maken hier afspraken mee. 

 Ouders dienen hun kind te brengen tot het hek van de school. Bij het ophalen van de leerlingen staan de 

ouders op de aangewezen plek en houden rekening met 1,5 m afstand 

 Eventuele oudergesprekken vinden telefonisch/via team plaats. 

 De reguliere 10-minuten gesprekken op de wijze die u gewend worden verplaatst naar volgend schooljaar als 

startgesprek. Een afsluitend gesprek via Teams om het schooljaar af te sluiten is wenselijk. 

Hygiëne  

Richtlijnen: 

 Alle leerlingen wassen hun handen bij binnenkomst. 

 Was de handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen met papieren 

handdoeken. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 Schud geen handen 

 Gebruiksoppervlakten en materiaal (speelgoed) worden regelmatig gedesinfecteerd 

Overig 

Richtlijnen: 

 Alle studiedagen komen te vervallen en worden lesdagen. 

 Alle teamvergaderingen blijven via teams gaan. 

 De musical groep 8 kan niet opgevoerd worden in een volle zaal. De musical in meerdere avonden opvoeren, 

zodat je niet met teveel volwassenen bij elkaar zit, is wel een mogelijkheid. 

 De voorlopige adviezen worden na de zomervakantie gegeven aan de start van groep 8. 

 De reguliere schooltijden zijn van kracht. 

 De school hanteert looproutes en waar mogelijk eenrichtingsverkeer. 

 Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.  

 Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.  

 Met ingang van 8 juni zullen ook weer medewerkers in de scholen komen die ten behoeve van leerlingen de 

extra ondersteuning weer kunnen oppakken. Ook zij houden zich aan de afspraken die binnen de school 

gelden. 

 Elke school stelt een plan op hoe er omgegaan wordt met bovenstaande richtlijnen in de praktijk. Dit 

wordt gedeeld met ouders.  

  

 


