
 

 

 

 

Tiel, 20 mei 2020 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s) 

Op 19 mei is bekend geworden dat de basisscholen op 8 juni weer volledig open gaan tenzij, uit de 

lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs, blijkt dat dit niet 

verantwoord is. 

Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school met inachtneming van de RIVM voorschriften. De 

overheid geeft aan dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er 

onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. 

Om er voor te zorgen dat we zo veilig mogelijk het werk kunnen blijven doen zijn er voor de OPO-R 

scholen richtlijnen opgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Het gaat over organisatorische 

zaken zoals hoe komen de leerlingen de school in, het frequent handenwassen maar ook over het 

contact met u als ouders.  

 

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.  

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

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

• 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. 

• 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. 

• 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 teams plaats. 

• De reguliere 10-minuten gesprekken worden verplaatst naar volgend schooljaar als 

startgesprek. 

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 ellenboog. 

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

• Schud geen handen 

• Gebruiksoppervlakten en materiaal (speelgoed) worden regelmatig gedesinfecteerd. De 

schoonmaakfrequentie oppervlaktes wordt opgeschroefd.  

 

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de directeur van de school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Ellen Pieterse 

Voorzitter College van Bestuur 

 


