
 
Haaksbergen, 22 april 2020 

Betreft: Gefaseerde start onderwijs op school 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Gisteravond heeft premier Rutte bekend gemaakt dat de scholen vanaf 11 mei weer onderwijs 
kunnen gaan verzorgen op school. Hierbij werd aangegeven dat scholen op een gefaseerde wijze, 
rekening houdend met de RIVM-richtlijnen, aan het werk gaan op locatie.  
 
De premier gaf daarnaast aan dat: 

• Leerlingen in het reguliere basisonderwijs ongeveer voor de helft van de tijd naar school gaan; 

• Het onderwijs de ruimte krijgt om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits niet meer dan de helft 

van de leerlingen tegelijk in het gebouw aanwezig is;  

• De focus vanaf 11 mei op het fysieke onderwijs ligt. Afstandsonderwijs krijgt na 11 mei een 

andere, mogelijk beperktere invulling dan de afgelopen weken, afhankelijk van de lokale situatie; 

• De leerlingen geen 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden; 

• Het personeel in de school wel 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden en dient zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen te houden; 

• Medewerkers met griepachtige klachten kunnen worden getest op het coronavirus;  

• Kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaat. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar voor de 

kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen; 

• Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen/ onveilige en zeer zorgelijke 

thuissituaties doorgaat (ook na 11 mei). Dit heeft prioriteit. De gemeente heeft een regierol om 

samen met het onderwijs en de kinderopvang te zoeken naar oplossingen om maatwerk mogelijk 

te maken;  

• Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan o.a. de 

hygiëne-eisen beschreven. 

De volgende richtlijnen die al golden blijven van kracht: 

• Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis. Denk hierbij aan (keelpijn/ 
neusverkoudheid/ lichte hoest/ verhoging van temperatuur); 

• Het is voor ouders niet toegestaan om het schoolgebouw in te gaan; 

• Medewerkers en leerlingen waarvan gezinsleden keelpijn/ neusverkoudheid/ lichte hoest in 

combinatie met koorts hebben, blijven thuis. 

Binnen Stichting Keender kiezen we ervoor om scholen zelf, in overleg met de MR, te laten bepalen 
op welke wijze zij hier gehoor aan geven. Dit kan betekenen dat Keenderscholen verschillend 
omgaan met het gefaseerd geven van onderwijs. Hiermee doen we recht aan de diversiteit en sluiten 
we zo goed mogelijk aan bij de behoefte van de leerlingenpopulatie. De directeur van de school zal 
leidinggeven aan dit proces en ouders informeren over de wijze waarop de gefaseerde herstart zal 
plaatsvinden zodra de school dit duidelijk heeft. 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wens ik u samen met uw kind/kinderen een 
fijne meivakantie toe.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 

Debby Verhoeve 
Bestuurder stichting Keender 


