
                                                                                                                                                                           
 
Emmen, 3 juni 2020  
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De deuren van de reguliere basisscholen gaan op 8 juni 2020 volledig open  
Op dinsdag 19 mei 2020 heeft het kabinet aangegeven hoe het verder gaat met het basisonderwijs. 
Vanaf 8 juni a.s. openen de reguliere basisscholen hun deuren weer voor alle leerlingen.  
Onze school voor speciaal basisonderwijs De Catamaran is op 11 mei al volledig gestart en onze 
Thrianta SO en VSO zijn gefaseerd opgestart. VSO Thrianta heeft zelfs pas op 2 juni voor het eerst 
weer een deel van de leerlingen kunnen begroeten. 
   
Vanuit het kabinetsbesluit zijn vanaf 8 juni de volgende regels van toepassing op het basisonderwijs: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen (tot en met 12 jaar) 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 volwassenen en op school, dus de personeelsleden dient onderling 1,5 meter afstand 

bewaard te worden. Voor werknemers geldt dit niet als nabij contact voor de 
werkzaamheden strikt 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 gaan de leerlingen direct naar huis of de BSO. 
9. Leerlingen mogen weer overblijven. 
10. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting 

van de dag aan de hand van dit protocol. 
 
In het protocol wordt aangegeven dat scholen en werknemers bij volledige opening niet worden 
gehouden aan het onmogelijke.  
Met bovenstaande regels is het in sommige gevallen niet mogelijk om dezelfde lestijden te hanteren 
als voorheen. Scholen zullen hier in overleg met de MR keuzes in maken. 
 
Verder zijn er afspraken gemaakt voor geheel Openbaar Onderwijs Emmen: 

a. Er wordt door leerlingen niet getrakteerd op school;  
b. Er is geen afscheid van groep 8 leerlingen in bijzijn van ouders; er wordt wel nagedacht over 

een volwaardige afronding van de schoolloopbaan voor de leerlingen in groep 8; 
c. Schoolreizen en schoolkampen gaan dit schooljaar niet door. 

 
Uiterlijk donderdag 4 juni ontvangt u een brief van uw school hoe het onderwijs vanaf 8 juni wordt 
vormgegeven. 
 
 
 
 



Kan iedereen weer naar school?  
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:  
•  Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:  

- Neusverkoudheid.  
- Hoesten.  
- Moeilijk ademen/benauwdheid.  
- Tijdelijk minder ruiken en proeven.  
- Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.  

• Wanneer een leerling positief getest is op COVID 19 moet hij/zij tenminste 7 dagen thuisblijven en 
uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur 
geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels  
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten 
heeft, blijft de leerling ook thuis.  
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school 
en naar de opvang.  
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag 
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen 
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.  
• Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school 
na afstemming met  bestuur OOE contact op met de GGD en met betrokken ouders op de school 
 
Vragen  
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met uw school. 
 
Wij hopen ondanks alle maatregelen, dat uw kind op een goede en gezonde wijze het schooljaar in 
de komende vier weken kan afronden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
mevrouw, drs. Y.J. Boxem-Klein 
Algemeen directeur 
Openbaar Onderwijs Emmen 


