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Aan de ouder(s) /verzorger(s) van stichting OBASE 
 

  Datum: 20 mei 2020 

Behandeld door:  E. de Keijzer  Onderwerp:  Scholen weer helemaal open! 

Uw referentie:   

   
 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s),  
 
Nadat de scholen vanaf maandag 11 mei 2020 weer gedeeltelijk open zijn gegaan, is in de 
persconferentie van dinsdag 19 mei 2020 aangegeven dat de scholen vanaf maandag 8 juni 
2020 weer helemaal open kunnen. Goed nieuws voor de kinderen, leerkrachten en 
natuurlijk niet in de laatste plaats ook voor u als ouder(s) en verzorger(s). 
 
Compliment voor de kinderen en de leerkrachten 
De eerste schooldagen (de tweede week zit er alweer op) zijn, na 8 weken zonder onderwijs 
in de klas, door de kinderen en leerkrachten als positief ervaren. Het is fijn om weer in de 
voor hen zo vertrouwde omgeving te zijn. Iedereen hield zich goed aan de regels en 
schakelde in de meeste gevallen gemakkelijk om van thuisonderwijs naar onderwijs op 
school. Dit werd ook aangehaald in de bovengenoemde persconferentie. Ondanks het feit 
dat de kinderen langere tijd hun schoolroutines, hun sport en andere hobby’s hebben 
moeten missen, laten zij enthousiasme en veerkracht zien. En wilden zij weer heel graag aan 
de slag met de lesstof! 
 
Tweede fase: Hele dagen naar school 
Er wordt de komende week door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 
nog eens heel goed gekeken naar eventuele effecten van de eerste fase van de gedeeltelijke 
openstelling van de scholen. Het RIVM geeft aan op woensdag 27 mei 2020, op basis van 
deze bevindingen, met nieuwe richtlijnen voor basisscholen te komen. Dan pas is het echt 
zeker dat de scholen daadwerkelijk op maandag 8 juni weer geheel open kunnen. 
Vanzelfsprekend wordt dit door ons nauwlettend gevolgd. Net als de eerste, wordt ook de 
tweede fase - die we straks met elkaar in gaan - gemonitord. Wij vinden het net als u 
belangrijk dat deze nieuwe stap zorgvuldig wordt gezet. 
 
Nieuwe richtlijnen en protocollen  
Nadat de bevindingen van het RIVM bekend zijn, ontvangen wij nieuwe richtlijnen en 
protocollen vanuit de sector primair onderwijs (PO-raad) en het ministerie van OCW 
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(Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Deze worden vervolgens vertaald naar onze specifieke 
situatie en de individuele school. Dit betekent dat u pas op dinsdag 2 juni 2020 van uw 
school nadere informatie ontvangt over de start van de tweede fase vanaf maandag 8 juni 
2020. 
 
Nog niet terug naar normaal 
Nu we na deze weken van ‘halve groepen op hele dagen’ teruggaan naar de normale 
lestijden, is het niet zo dat alles weer direct bij het oude is. De richtlijnen en protocollen die 
wij nu als scholen met u en de kinderen volgen, blijven ook in deze nieuwe situatie van 
kracht. Minister-president Mark Rutte zei het al: “Bij een versoepeling is het nóg 
belangrijker om de maatregelen in acht te houden.“ Daarom nog even op een rij: 
- U komt alleen en gaat niet mee de school in of het schoolplein op; 
- De juf of meester houdt waar het gaat 1,5 m afstand van de leerlingen; 
- De leerlingen blijven in hun eigen groep; 
- Bij ziekte: niet naar school (ook als er iemand in uw gezin ziek is, houdt u uw kind(eren)  
  thuis). 
 
Uitzonderingen blijven 
Kinderen die tot de risicogroep behoren of kinderen met ouders die tot de risicogroep 
behoren, hoeven niet naar school. Zij krijgen onderwijs op afstand. Als het goed is, heeft u 
hierover al afspraken met de school; deze zetten we voort. Zie hiervoor ook: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid.met 
 
Voldoende leerkrachten 
Net als voor u, is het ook voor onze leerkrachten spannend hoe deze tweede fase in de 
praktijk vorm krijgt. Voor sommigen van hen is het door hun eigen gezondheid of die van 
hun naaste niet verstandig om nu voor de klas te staan. Dit kan betekenen dat in 
voorkomende gevallen mogelijk (noodgedwongen) weer moet worden overgegaan op 
onderwijs op afstand. 
 
Opvang volledig open 
De kinderopvang van Kibeo was al open. Per 8 juni is ook de buitenschoolse opvang vijf 
dagen in de week geopend. De tussenschoolse opvang (indien van toepassing) kan nog 
steeds niet door hulpouders worden verzorgd: het eventueel aangepaste (tijdelijk gekozen) 
schooltijdenmodel blijft daarmee gehandhaafd. 
 
We hebben er zin in! 
We vinden het heel fijn dat we uw kind(eren) binnenkort nog meer op school zien. Nu we 
weer volledig open mogen, kunnen we het lesaanbod uitbreiden. Dit betekent dat alle 
verschillende vakken weer aan bod kunnen komen. Gelukkig, het is tenslotte het 
totaalpakket wat school zo leuk maakt. We hebben er dan ook enorm veel zin in. 
 
Met warme groet, 
mede namens de schooldirecteuren van OBASE, 
 
drs. E. (Ewald) de Keijzer 
directeur-bestuurder OBASE 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid.met

