
Datum: 22-04-2020 

 

Betreft: update coronamaatregelen 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Gisteren is besloten dat de scholen vanaf 11 mei weer deels open gaan. Dat is natuurlijk 

goed nieuws. Dit duurt in ieder geval tot 20 mei. Hierna zou wellicht de situatie weer kunnen 

wijzigen.  

 

De scholen van CPOW en MOP zijn in staat gebleken onderwijs op afstand te verzorgen. Dit 

zal voor een deel van de tijd zijn doorgang vinden. Daarnaast gaan alle leerlingen voor een 

deel weer naar school toe. Wij hebben voor onze scholen richtlijnen opgesteld voor het 

heropenen van de scholen. Op welke wijze het onderwijs ingericht wordt is aan de scholen 

zelf. Niet alle knelpunten zijn meteen op te lossen. De school zal u deze week informeren 

over de wijze waarop het onderwijs ingevuld gaat worden. 

 

De overheid heeft op advies van het RIVM besloten dat het veilig genoeg is voor de kinderen 

om weer naar school te gaan. Om deze reden verwachten wij alle kinderen dan ook weer op 

te school te kunnen ontvangen op de momenten dat de school voor hen geopend is.  

Mocht u er toe besluiten uw kind uit angst voor besmetting thuis te houden, dan zal er voor 

uw kind geen aparte, individuele begeleiding of instructie geboden worden.  

 

Punten die bij het heropenen van de scholen van belang zijn vindt u hieronder. 

 

Afspraken die scholen maken 

Scholen informeren u over de nieuwe maatregelen die genomen moeten worden om deze 

nieuwe aanpak goed te laten verlopen. U hebt als ouder nog geen toegang tot het 

schoolgebouw. Wij willen u vragen respectvol te handelen naar de maatregelen van de 

school van uw kind(eren). Denkt u hierbij aan het houden van voldoende afstand van elkaar 

tijdens de haal- en brengmomenten op het schoolplein. 

 

Schoonmaak 

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, gaan we de oppervlakken die met de 

handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten 

zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen 

en laptops. De scholen zullen hier in samenwerking met het schoonmaakbedrijf voor zorgen. 

 

Hygiëne 

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te 

voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren en 

leerlingen wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen dagelijks instructie om 

de handen goed te wassen en wanneer dat moet gebeuren. De leerlingen drogen hun 

handen af met papieren wegwerpdoekjes.  

 

Leerlingen die ziek zijn of verschijnselen van Corona hebben 

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. 

Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur 

klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of 

benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in 

huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 



koorts of benauwdheid). In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school 

komen. Voor hen geldt dat zij onderwijs op afstand volgen. 

Als leerkrachten signaleren dat een leerling op school een van bovenstaande klachten heeft, 

dan worden ouders/verzorgers verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke 

verspreiding te voorkomen. 

 

Onderwijspersoneel  

Voor onderwijspersoneel gelden dezelfde richtlijnen rondom verschijnselen van Corona als 

voor de kinderen. Daarnaast hebben we op de scholen te maken met personeel die tot de 

risicogroep behoren. Dat betekent dat het voor de scholen niet altijd mogelijk is om de lessen 

op school door te laten gaan. Kinderen van de betreffende groep krijgen dan onderwijs op 

afstand. Wij willen u vragen daar begrip voor te hebben.  

 
Opvang  
Om opvang onder schooltijd te kunnen blijven realiseren voor de kinderen van 
ouders/verzorgers die een vitaal beroep hebben zijn wij genoodzaakt om de criteria die 
gelden voor ouders met vitale beroepen aan te scherpen.   
Alleen kinderen, met ouders in de vitale beroepsgroep, die wegens gebrek aan opvang 
alleen thuis komen te zitten, komen in aanmerking voor opvang.  
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de 

directie van de school. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens het calamiteitenteam van CPOW-MOP 

 

 


