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Geachte ouders/verzorgers, 
 

Gisteravond heeft het kabinet besloten dat de basisscholen vanaf 8 juni ook weer volledig open 
zullen gaan. Een fijn bericht voor de kinderen, u als ouder/verzorger en alle juffen en meesters op 
onze scholen.  
 
Wat gebeurt er nu?  
Er zal door het RIVM, de GGD en de PO-Raad een protocol voor het veilig opengaan van alle 
scholen worden gemaakt. De maatregelen voor het veilig naar school gaan, zoals anderhalve meter 

afstand houden en geen ouders in de school, blijven ook na 8 juni gelden. Omdat er veel meer 
kinderen samen met hun ouders op hetzelfde moment naar school gaan komen, moeten we hier 

goede afspraken over maken.  
 
Het protocol komt volgende week bij alle scholen binnen. Vanaf dat moment kunnen de scholen 
gaan nadenken hoe ze het protocol kunnen uitvoeren zodat iedereen veilig naar school kan komen 
vanaf 8 juni. De school bedenkt dit plan en stemt dit af met de medezeggenschapsraad. In deze 

medezeggenschapsraad zitten leerkrachten en ouders die hun advies over het plan kunnen geven. 
 
We vragen u om even te wachten op informatie van de school 
We willen allemaal graag dat alle kinderen weer volgens het gewone ritme naar school kunnen. Of 
dit ook echt lukt hangt van veel verschillende dingen af. Zijn alle leerkrachten gezond of zijn er 
veel leerkrachten ziek thuis? Wat staat er in het protocol over het toelaten van volwassenen in de 

school? Kan de opvang tussen de middag worden georganiseerd, of moeten de leerkrachten dit zelf 
doen? Wat moeten we doen voor kinderen die niet naar school kunnen komen?  
 

Zodra de school het protocol heeft ontvangen zal er hard gewerkt worden aan het volledig 
opengaan en het goed organiseren van het onderwijs voor alle kinderen. Dit betekent dat alle 
scholen nog een keer hard aan het werk gaan om alle roosters, plannen en de school in orde te 
maken. Dit kost veel tijd en energie. We vragen u dus te wachten tot de school met informatie 

komt. U ontvangt van de school verdere informatie na afstemming met de medezeggenschapsraad. 
 
Tot slot 
De afgelopen maanden is door leerkrachten samen met u hard gewerkt om het afstandsonderwijs 
vorm te geven. Vervolgens hebben alle scholen hun school voor de helft weer opengesteld. We 
hebben er alle vertrouwen in dat we ook deze laatste stap samen met u kunnen zetten, zodat al 
onze kinderen weer het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Wij willen u bedanken voor uw 

ondersteuning bij het afstandsonderwijs gedurende de afgelopen periode. Hopelijk bracht het u, 
naast het extra werk en de extra zorg, ook plezier en gaf het u een beter beeld van wat uw kind 
leert. 
 

Met vriendelijke groet,  
  

 
Gerard van Drielen  
College van Bestuur SCOH  
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