
 

   

 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
De basisscholen mogen vanaf 11 mei voor de helft van de leertijd weer open zijn. Wij 
zijn blij dat wij uw kind weer op school kunnen verwelkomen!  
Uw kind gaat niet gelijk de hele week naar school, zoals voor de coronacrisis, maar zal 
op bepaalde delen van de week onderwijs op school krijgen. De andere delen van de 
week krijgt uw kind digitaal onderwijs. Hoe uw school het onderwijs oppakt, daarover 
ontvangt u informatie van uw eigen school.  
 
Alle scholen geven maximaal onderwijs naar eigen inzicht, binnen de mogelijkheden die 
er zijn. Niet alle leraren zijn op school aanwezig, want de regels die er gelden om het 
coronavirus niet te verspreiden, blijven gelden. Er kunnen ook andere (persoonlijke) 
redenen zijn dat de leraar vanuit huis werkt.  
Leraren blijven dus ook vanuit huis werken én digitaal verzorgen. Iedere school maakt 
daarvoor een eigen rooster op maat, binnen de mogelijkheden die er zijn. Dat is voor 
iedere school een behoorlijke puzzel. Wij rekenen dan ook op uw begrip, ook als dit 
voor u persoonlijk lastig uitpakt.  
 
Over hoe de school het onderwijs na de meivakantie vormgeeft, ontvangt u een aparte 
brief van de school zelf. Daarin staat ook welke maatregelen de school neemt om de 
school een zo veilig mogelijke omgeving te laten zijn voor leerlingen.  
 
Gezondheid van onze leerlingen én van onze medewerkers gaat voor alles. Het RIVM 
geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar heel 
beperkt zijn. Het is daarom voor die groep kinderen niet nodig om 1.5 m afstand te 
houden van elkaar. Voor contact met de leraar geldt voor de kinderen: afstand houden 
indien dat mogelijk is. Leerlingen met klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) blijven 
thuis.  
 
De leraren houden onderling nog steeds een afstand van 1,5 m aan. Bij 
gezondheidsklachten blijven ook zij thuis. Al deze maatregelen zijn alleen na te leven als 
een beperkt aantal leerlingen en leraren in de school aanwezig zijn.  
 
Ouders vragen wij om ook de 1,5 m afstand te bewaren en buiten de school te blijven. 
Bent u ziek, verkouden of hoest u? Dan vragen wij u om iemand anders uw kind naar 
school te laten brengen.  
 
Ook de kinderopvang en de BSO gaan weer van start. Alleen op de dag dat uw kind 
onderwijs kan gaan volgen, kan hij of zij daar gebruik van maken. Leerlingen van ouders 
met vitale beroepen en in bijzondere omstandigheden, kunnen van de opvang gebruik 

Aan alle ouders/verzorgers van de basisscholen  
van de Almeerse Scholen Groep 

Behandelaar College van Bestuur 
Infocorona@asg.nl  

Datum 
Betreft 

22 april 2020 
Basisscholen stapsgewijs open 
vanaf 11 mei 2020 

mailto:Infocorona@asg.nl


 

   

blijven maken, net zoals nu het geval is. Ook als deze kinderen niet fysiek naar school 
gaan. 
 
Wij hopen dat door deze versoepeling van regels de druk voor u als ouders en 
verzorgers minder wordt. Wij hebben veel waardering voor de wijze waarop u de 
afgelopen periode uw kinderen heeft bijgestaan en heeft ondersteund bij het 
onderwijs. Alleen doordat we het met elkaar doen - ouders, leerlingen én school - kan 
onderwijs door blijven gaan. Dank u wel! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Almeerse Scholen Groep,   
 
 
De heer H. Griffioen MSc   Mevrouw S. Olivier 
Voorzitter College van Bestuur   Lid College van Bestuur 


