
 
 
 
 
Aan: Ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen op de scholen van CSG De Waard  
 
  
 
 
 
 
Oud-Beijerland, 2 juni 2020 
 
 
 
 
Ons kenmerk: 200602-1-ET/JZ 
 
Betreft: Volledige opening basisscholen 
 
 
Geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 
Vanaf 8 juni gaan de basisscholen volledig open, dus alle kinderen kunnen tegelijkertijd naar school. We 
vinden het fijn alle kinderen weer op school te mogen ontvangen en aan hele klassen les te kunnen geven. 
We gaan echter nog niet terug naar de ‘normale’ situatie van voor de coronacrisis. De opening van de scholen 
is aan strikte regels gebonden, die zijn vastgelegd in het ‘Protocol volledig openen basisonderwijs’.  
 
Het allerbelangrijkste is dat kinderen en medewerkers gezond blijven. Daarom hanteren wij nauwgezet de 
richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het hiervoor genoemde protocol. In deze brief informeer ik u 
over de belangrijkste punten. 
 
Noodopvang  
De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen of voor kinderen in kwetsbare situaties stopt 
vanaf 8 juni. We verwachten alle kinderen gewoon op school en na schooltijd kunnen de kinderen gebruik 
maken van de BSO. 
 
Hygiënemaatregelen 
De maatregelen zijn inmiddels bij iedereen bekend; we zien erop toe dat ze ook uitgevoerd worden. Zo 
wassen de kinderen vaak hun handen met water en zeep en worden ook de spulletjes op school zeer 
regelmatig met water en zeep schoongemaakt.  
 
Afstand  
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. De leerlingen van een groep mogen dus 
met elkaar in het lokaal fysiek onderwijs volgen. Tussen personeelsleden onderling en in contact met 
kinderen dient de 1,5 meter zoveel mogelijk in acht genomen te worden. Waar het nodig is, zal de leerkracht 
wel dichtbij een kind komen, bijvoorbeeld om te helpen met aankleden of te troosten.  
 
Gezondheid 
Conform de richtlijn van het RIVM zijn er voor het basisonderwijs geen persoonlijke beschermingsmiddelen 
nodig, niet voor kinderen en niet voor volwassenen. De thuisblijfregels bij gezondheidsklachten worden 
streng toegepast. Als een leerling of een leerkracht gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat diegene naar 
huis. Een uitgebreide toelichting op deze regels kunt u vinden in het protocol of op de website van het RIVM. 
Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw school of uw huisarts. 
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https://csgdewaard.nl/mediabeheer/2019-2020/csgdewaard/CSG/2020-05-290741.200528-Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
https://lci.rivm.nl/leefregels


 
 
 
 
 
Ouders en verzorgers  
Ouders en verzorgers mogen het schoolgebouw en het schoolplein niet betreden. Oudergesprekken vinden 
digitaal plaats. Er worden door de school geen fysieke ouder- en informatieavonden georganiseerd. Alle 
informatie vanuit school wordt digitaal onder de ouders verspreid. Eventueel kunnen oudergesprekken na 
schooltijd op het schoolplein of elders buiten gevoerd worden. Externen mogen uitsluitend de school en het 
schoolplein betreden, nadat zij daarvoor toestemming hebben gekregen van de directie. De leerlingen komen 
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school. Ze worden door maximaal één volwassene opgehaald of 
gaan direct naar de BSO. 
 
Overblijven 
Vanaf 8 juni hanteren de scholen in principe de vertrouwde schooltijden. Het protocol adviseert de leerlingen 
tussen de middag op school te laten eten om zo het aantal verkeersbewegingen te beperken. Het is 
toegestaan dat de vaste vrijwilligers die het overblijven verzorgen op school komen. Zij houden zich aan 
dezelfde voorschriften die voor het personeel gelden. Per school wordt bekeken of er een continurooster 
ingevoerd kan worden of dat de kinderen toch thuis gaan eten. U wordt daarover door de directie van de 
school op de hoogte gebracht, nadat zij hierover overleg heeft gevoerd met de Medezeggenschapsraad en de 
BSO. 
 
Gym- en zwemlessen 
Na 8 juni krijgen de kinderen weer gymles. Dit wordt zoveel mogelijk buiten aangeboden, maar er kan ook 
gebruik gemaakt worden van het speellokaal of de gymzaal. De zwemlessen komen dit schooljaar te 
vervallen, met name om het vervoer per bus en het omkleden in het zwembad te voorkomen. 
 
Groepsactiviteiten 
De schoolreisjes en het schoolkamp komen dit jaar eveneens te vervallen. Dat vinden we erg jammer voor de 
kinderen, maar de veiligheid en gezondheid van kinderen en begeleiders staat voorop. Iedere school zoekt 
naar een creatieve manier om het afscheid van de leerlingen van groep 8 onvergetelijk te maken. Binnen de 
regels van het RIVM zoeken we naar mogelijkheden om er een feestelijke happening van te maken, bij 
voorkeur in aanwezigheid van de ouders/verzorgers. U ontvangt hierover informatie van uw school. 
 
Tot slot 
De scholen gaan weer open, maar het blijft een ongewone situatie. We zullen even moeten wennen, maar 
dan zullen we onze draai weer vinden. Dit protocol blijft waarschijnlijk tot aan de zomervakantie van kracht. 
We voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van de kinderen en de personeelsleden. We rekenen op 
uw medewerking, omdat wij het niet alleen kunnen. 
Wij staan klaar om er voor de kinderen een fantastische tijd van te maken. We hebben er zin in! 
 
Ik zie veel mooie initiatieven in deze tijd en voel daarbij dat Gods Geest in mensen werkzaam is. Dat is een 
troostrijke gedachte. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. Tuk 
Voorzitter College van Bestuur 
Christelijke Scholengroep De Waard 
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