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Aan alle ouders en verzorgers van de scholen van BasisBuren 

 

Kenmerk: UIT20200528/KvV - kennisgeving omtrent coronavirus 

 

Maurik, 29 mei 2020 

 

Betreft: kennisgeving vanuit BasisBuren n.a.v. volledige opening basisonderwijs per 8 juni 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Het was al even bekend dat de scholen per 8 juni weer volledig open gaan. Nu is ook het aangepaste 

protocol beschikbaar en zal ik de algemeen geldende kaders vanuit BasisBuren met u delen. 

De scholen handelen allemaal binnen de kaders, maar passend bij hun populatie, leerlingaantal, 

beschikbare leerkrachten, grootte van de school en plein. 

 

De negen regels waar alle scholen van BasisBuren zich aan houden zijn de volgende: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

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

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden. 

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 

contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting 

van de dag aan de hand van dit protocol. 

 

Vanaf 8 juni zal de school ook geen noodopvang meer verzorgen, omdat alle leerlingen weer op alle 

dagen op school worden verwacht. Ook op studiedagen is er geen opvang meer op school, maar kunt 

u weer gebruik maken van uw contract bij de BSO. 

 

Het kan zijn dat er leerkrachten niet kunnen werken i.v.m. risico’s die zij lopen. Per school zal bekeken 

worden hoe de inzet dan zal zijn. Mocht u zelf uw kind(eren) niet naar school willen of kunnen sturen, 

dan verzoek ik u contact met de directie op te nemen om afspraken hierover te maken. De leerplicht 

zal weer gelden vanaf 8 juni en dit houdt in dat er ook melding gemaakt gaat worden wanneer uw kind 

ongeoorloofd niet op school aanwezig is. 

 

Wij volgen verder de richtlijnen van de RIVM. Dit houdt onder andere in dat als kinderen erg 

verkouden zijn, thuis moeten blijven. Constateren we op school dat een leerling zich niet lekker voelt, 

zal er contact worden opgenomen met thuis om deze leerling op school op te komen halen. Na 24 uur 

klachten vrij te zijn geweest, mag de leerling weer naar school. 

Zie ook: Poster RIVM 

  

De informatie in deze brief is geldend totdat er vanuit het kabinet andere berichtgeving komt, 

waarvan wij u natuurlijk op de hoogte stellen. 

 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Poster_PO.pdf
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We gaan er vanuit met deze brief u goed te hebben geïnformeerd. Mocht u verdere vragen hebben, 

dan kunt u terecht bij de directie van de school. 

 

Pas goed op u zelf en elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, . 

 
Krista van Vreeswijk 

directeur-bestuurder 


