
 

 

 
 
 
 
 

 
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen  

  van de scholen van SOOOG   
      

 
 
Datum:   23 april 2020    
Kenmerk:  SOOOG/2020/186  
Onderwerp:  gedeeltelijke opening scholen       

  

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 
 
Zoals u zult hebben vernomen heeft premier Rutte tijdens de persconferentie van  

21 april 2020 bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 11 mei gedeeltelijk opengaan.  
 
Het kabinet heeft over het basisonderwijs het volgende besloten: 

▪ Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs 
gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan 
voor de helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en 

speciaal onderwijs gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het voortgezet 
speciaal onderwijs gaan nog niet naar school; 

▪ Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag 
niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is; 

▪ De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 
▪ Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen; 

▪ Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis; 
▪ Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden 

getest op het coronavirus; 

▪ Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) 
werken vanuit huis; 

▪ Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken 

met de directeur of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen. 
 
Het betekent dus dat vanaf 11 mei onze scholen, conform de maatregelen van het kabinet, 

gedeeltelijk opengaan. Alle schoolteams werken momenteel uit hoe het onderwijs het beste 
voor de eigen school vorm kan worden gegeven. Het zal per school maatwerk betekenen en 
iedere school heeft de ruimte om de best passende oplossingen te zoeken. Dat zal de school 

in overleg met de medezeggenschapsraad doen. Iedere school zal het onderwijs bieden wat 
binnen de mogelijkheden ligt. Daarbij wordt ook de veiligheid en gezondheid van iedereen 
voor ogen gehouden. Niet alles zal kunnen en wij hopen dat u daar ook begrip voor heeft.  

We zorgen ervoor dat er geen fysiek contact is tussen onderwijspersoneel en 
ouder(s)/verzorger(s) conform de RIVM-richtlijn. Daarom vragen we u om niet het 
schoolgebouw binnen te komen. We maken een uitzondering hierop voor ouders/verzorgers 

van jonge kinderen die de school voor de eerste keer bezoeken. 
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U wordt door de school van uw kind(eren) deze week nog geïnformeerd hoe het onderwijs 

ingericht wordt, hoe de groepen ingedeeld worden en wat de schooltijden zijn vanaf 11 mei. 
Zo hopen wij dat wij ook de komende periode de kinderen, binnen de beperkingen die er 
zijn, het onderwijs goed kunnen aanbieden. 
 

De komende twee weken is het meivakantie. Met de gemeenten en met de kinderopvang is 
overlegd hoe de noodopvang in de meivakantie geregeld wordt. De kinderopvang biedt 
noodopvang in de meivakantie. Mocht u nog vragen hebben over de opvang, wilt u deze dan 

stellen aan de leidinggevende van de school of de kinderopvang van uw kind. 
 
Wij hebben ontzettend veel waardering voor de wijze waarop u, samen met de leerkrachten, 

het onderwijs thuis hebt opgepakt. Wij hopen dat wij op dezelfde wijze, samen met u ook in 
de komende periode het onderwijs aan onze kinderen op een goede wijze vorm kunnen 
geven. Wij hebben daar alle vertrouwen in. 

 
Wij wensen u en uw kinderen een mooie meivakantie en vooral goede gezondheid toe! 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 

 
Management en bestuur 


