
Datum: 29-05-2020 

 

Betreft: protocol volledig openen basisonderwijs 

 

Beste ouders/verzorgers,  

Gistermiddag is het landelijke protocol, met daarin de richtlijnen voor volledige heropening 

van het basisonderwijs, bekend gemaakt. 

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing 

op de scholen in het basisonderwijs:  

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  

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

U kunt hier het uitgebreide protocol nalezen: https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-

volledig-openen-basisonderwijs.pdf 

Het protocol voorziet in handreikingen om bovenstaande regels te realiseren in de praktijk. 

De school van uw kind(eren) zal u in de loop van volgende week informeren wat dit per 

ingang van 8 juni voor u  en uw kind(eren) betekent.   

Voor de kinderen gelden nog steeds dezelfde richtlijnen rondom verschijnselen van corona 

gerelateerde klachten en het behoren tot een risicogroep. Zij mogen in deze gevallen niet op 

school aanwezig zijn. Dit geldt ook nog steeds voor al ons personeel. Dit kan betekenen dat 

er op school onvoldoende leerkrachten aanwezig zijn om alle lessen op school daadwerkelijk 

te kunnen verzorgen.  

Dit protocol gaat per 8 juni van start en blijft voor onbepaalde tijd van kracht. Uiteraard 

volgen wij de ontwikkelingen op de voet en mochten er wijzingen moeten plaatsvinden 

houden wij u hiervan op de hoogte.  

Hierbij rekenen wij wederom op uw medewerking en begrip.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het calamiteitenteam van CPOW-MOP 
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