
Aan: alle ouder(s)/verzorger(s)                                                                                                    
 
Axel, 28 juni 2020 
 
Betreft: Actuele informatie betreffende vervolgprotocol opening basisscholen 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s)  
 
Op 24 juni jl heeft het kabinet per 1 juli een versoepeling van maatregelen aangekondigd.  
Ondanks de versoepeling van de regeling dienen we omwille van hygiëne en voorzorgsmaatregelen 
nog steeds de RIVM-richtlijnen te volgen.   
 
De volgende regels zijn van toepassing: 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school   
- dit betekent dat de leerplicht weer volledig opgevolgd wordt  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden  
- spelen op de speelplaats, samen eten, samenwerken met leerlingen uit andere groepen 

en het opsplitsen van groepen bij ziekte van een collega is weer mogelijk  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leraren en kinderen niet meer van toepassing. 

(Bron website PO-raad 26-6-2020) 

5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen 
6. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is 
het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de 
school binnentreden (zie bijlage) 

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
 

Afstemming Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties: 
Om risico’s voor besmettingsgevaar op school en kinderopvang zo veel mogelijk te mijden hebben de 
Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties op vrijdag 26 juni 2020 
afstemmingsoverleg gehad. Zij hebben afgesproken om vanuit preventief oogpunt (minimaal) tot 
kerst een vorm van continurooster te blijven hanteren. Dit voorkomt: 
• extra breng-, haal-, en verkeersbewegingen en verlaagt het risico op besmetting  
• biedt de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op mogelijke besmettingspieken in het 

najaar 
• biedt de kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om tijdig afspraken en contracten met 

ouders te regelen 
 
Afspraken Perspecto-scholen:  
• Op alle Perspecto-scholen zijn afspraken gemaakt over welke vorm van continurooster 

gehanteerd zal worden bij de start van het nieuwe schooljaar 20-21.  
• Personeel en ouders  zijn hierover inmiddels geïnformeerd.   
• Kosten TSO zijn voor rekening bestuur.  
• In het komende schooljaar zullen drie evaluatiemomenten plaatsvinden, te weten 

a. Eerste tussenevaluatie eind oktober 2020 – hoe verder na kerstvakantie 2020 
b. Tweede tussenevaluatie half januari 2021 – hoe verder na de voorjaarsvakantie 2021 
c. Eindevaluatie eind februari 2021 – hoe verder na de meivakantie 

 



Achterbanraadpleging ouders:  
Iedere evaluatie zal gepaard gaan met een achterbanraadpleging van ouders met de vraag om, 
afhankelijk van de besmettingsgraad en landelijke richtlijnen op z’n vroegst na de kerstvakantie terug 
te keren naar het oude rooster van voor 16 maart met TSO. Bij terugkeer naar het oude rooster zal 
de bekostiging van de TSO  weer voor rekening van de ouders komen.  
 
Tot slot:  

Als Onderwijsgroep Perspecto willen we met de verlenging van deze tijdelijke maatregelen een 
gedegen basis leggen om in het nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan en onverwachte 
ontwikkelingen in deze Corona-crisis flexibel op te kunnen vangen.  
 
Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij uw directeur.  
 
Wij wensen u en uw gezin in deze bijzondere tijd een goede afronding van het schooljaar, een prettige en 
zonnige zomervakantie en  vooral een gezonde start in het nieuwe schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

  

Gerard Langeraert, voorzitter College van Bestuur a.i.  


