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Geachte heer/mevrouw, 
  

Wij hopen dat u met uw gezin mag terugkijken op een goede vakantieperiode. De scholen zijn 
inmiddels weer gestart. Daar zijn we, ondanks alle corona-zorgen en onzekerheid, heel blij mee. 
We vinden het fijn om weer samen met u en uw kind aan de slag te mogen gaan. Ook nu kunnen 
we niet zonder de gezamenlijke inspanningen van school en thuis.  
Wij krijgen terecht vragen van ouders of wij onze regels inmiddels verder gaan versoepelen. Dit 
laatste is beperkt het geval. We zijn blij dat we in onze scholen alle kinderen weer onderwijs 
mogen bieden. We blijven zeer terughoudend met ouders in de school, omdat we als 
volwassenen de 1,5 meter regel moeten handhaven in drukbezette schoolgebouwen met vaak 
smalle gangen. 
  
Onderstaand de afspraken uit het protocol vanaf 8 september a.s. op een rijtje.  
 

 Alle leerlingen gaan volledig naar school. 

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

 Tussen volwassenen onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden. Ouders mogen 
niet op het plein of in de school komen (met uitzondering van het plein bij Prisma SO). 
Gesprekken zoveel mogelijk online, tenzij het voor alle partijen beter is om dit wel live 
te doen, mits de 1,5 meter gewaarborgd is.  

 Leerlingen en leerkrachten hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Kinderen komen bij voorkeur zelfstandig naar school. 
 Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

 De zorg voor onderwijs aan uw kind staat centraal. Het blijft een stevige uitdaging voor 
de scholen om alle groepen bemenst te krijgen. We willen heel graag terug naar de 
gewone manier van werken en houden er tegelijkertijd rekening mee dat we soms 
aanpassingen moeten doen.    

 Kinderen en medewerkers met verkoudheids- en /of griepklachten blijven thuis. 
Kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs mogen naar 
school en de kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid 
hebben zonder koorts.  

 Kind blijft thuis als ze een contact zijn van een Covid-19 
bevestigde persoon 

TOT DE SCOPE SCHOLENGROEP,  
DE STICHTING VOOR CHRISTELIJK 
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VESTIGINGEN EN EEN SCHOOL VOOR 

PRAKTIJKONDERWIJS. 



 Kind blijft thuis als een gezinslid koorts of benauwdheidsklachten heeft.  
 Kinderen die gedurende de dag ziek worden, dienen direct te worden opgehaald door 

ouders en/of verzorgers. 
 

 
Rekenend op uw begrip en medewerking hopen wij met elkaar op een fijn en bovenal gezond 
schooljaar 2020-2021 

  
  
Met hartelijke groeten, 
  
College van Bestuur SCOPE scholengroep 

  
Piet Jansen,                                         Bert van Leeuwen, 
 
 
 
 
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onderstaande websites: 

 Expertise van de lokale GGD (informatiebrief ingesloten) en het RIVM 
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 

 Adviezen vanuit de PO-raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-
achtergronden/versoepelingen-coronabeleid-voor-basisonderwijs-speciaal-basis-

onderwijs-en   
 Adviezen vanuit de VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/informatie-over-het-

coronavirus   
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