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De scholen gaan weer open 
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Beste ouder(s), verzorger(s) 
  
De laatste brief die u van mij kreeg eindigde ik met de regel: 
“Ik hoop dat iedereen gezond is en blijft, en dat we na de meivakantie alle kinderen weer op school 
kunnen ontvangen, om samen met plezier de laatste weken van dit schooljaar in te gaan” 
  
Tijdens de persconferentie van de regering op 21 april is duidelijk geworden dat de scholen voor 
speciaal onderwijs op 11 mei weer volledig open gaan. Daar zijn wij heel blij mee! Graag ontvangen we 
alle kinderen op hun eigen school op maandag 11 mei, vanaf 8.30 uur. 
  
We zetten ons ervoor in om het onderwijs weer als vanouds en zo gewoon mogelijk te verzorgen. 
Daarbij houden wij ons aan de richtlijnen van de RIVM en volgen wij het protocol van de PO-raad. Wat 
dit betekent  voor onze onderwijsteams en voor u als ouders of verzorgers, leest u in deze brief.  
 
1,5 meter afstand 
 We beginnen weer met lesgeven aan de leerlingen, maar alle andere activiteiten gaan nog steeds op 
afstand, zoals bijvoorbeeld besprekingen, overleg of contact met ouders, taxichauffeurs en instanties. 
Het RIVM geeft aan dat de besmettingskans tussen kinderen erg gering is. Daarom hoeft voor leerlingen 
de onderlinge afstand van 1,5 meter niet meer gehandhaafd te blijven.  
Voor volwassenen onderling geldt die 1,5 meter afstand wél en daarom blijven we op afstand van de 
kinderen en van elkaar. We komen alleen dichtbij in situaties die daarom vragen. Denk daarbij aan het 
hulp en troost bieden aan een leerling.  
Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een gevaar voor zichzelf en anderen vormen, en 
daardoor fysiek begrensd moeten worden, staat de veiligheid voorop. In een dergelijke situatie 
handelen onze schoolmedewerkers altijd met zijn tweeën. Dan is de afstand van 1,5 m tussen 
volwassenen niet haalbaar. We handelen hierin zorgvuldig en met oog voor het kind.  
Ook blijven de regels voor toegang tot onze gebouwen gehandhaafd. Ouders of taxichauffeurs kunnen 
dus niet naar binnen in de school! We vragen u ook de 1,5 meter afstand te respecteren wanneer u uw 
kind komt halen of brengen op het terrein van de school.  
 
Hygiëne of gezondheidsklachten 
De huidige hygiëne-maatregelen blijven eveneens gelden. We wassen dan ook samen met alle 
leerlingen regelmatig extra de handen. Ook blijft gelden dat leerlingen niet naar school kunnen komen 
als zij verkoudheidsklachten of koorts hebben. Als u andere overwegingen hebt om uw kind niet naar 
school te laten komen, vragen we u om hierover in ieder geval contact op te nemen met de leerkracht.  
 



 

Onderwijs op afstand 
 Nu we weer open gaan, stopt met ingang van de meivakantie ons onderwijs op afstand. Hierin kan door 
de school wel een uitzondering worden gemaakt. Wanneer het bij een leerling vaak voorkomt dat door 
het gedrag, schoolmedewerkers fysiek moeten ingrijpen, zal deze leerling weer thuisonderwijs krijgen. 
Uiteraard heeft de leerkracht daar in een dergelijke situatie altijd contact over met u als ouder. 
 
Tot slot 
 We vragen de ouders van onze leerlingen die met de taxi naar school komen, contact op te nemen met 
het taxibedrijf, om dit per 11 mei weer op te starten. Wilt u contact opnemen met de locatieleider als 
dit bij het taxibedrijf of de gemeente niet lukt?  
We zijn heel blij dat we weer zoveel mogelijk ons ‘normale leven’ kunnen gaan oppakken. Het zal voor 
iedereen wennen zijn, en we zullen ongetwijfeld tegen problemen aanlopen die we nu nog niet voorzien 
hebben, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we die problemen dan ook weer samen zullen 
oplossen.   
Samen gaat het ons lukken! En nog een hele fijne vakantie. 
  
  
Vriendelijke groet,  
mede namens alle collega`s van De Berg, De Bron, De Tapir  
  
Karin van der Velden 
Regiodirecteur onderwijs entrea lindenhout 
 

 


