
 

 

 

 

 

Betreft: herstart scholen per 11 mei 

Hoogeveen, 23 april 2020 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Op 21 april heeft de overheid besloten dat de scholen met ingang van 11 mei weer deels open 

gaan. Vanaf die dag gaan kinderen van de basisscholen weer naar school. De teamleden van de 

scholen zijn blij dat ze uw kind(eren) weer mogen ontmoeten! 
 

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen: wat zijn we in onze scholen onder de indruk van de 

manier waarop u als ouders/verzorgers het thuis werken van de kinderen begeleiden We 

hebben nu de zesde week achter de rug en er is heel wat van u gevraagd. We hopen oprecht 

dat we nu op weg zijn naar herstel van het volledige onderwijsaanbod op de scholen.  
 

Bij het hanteren van de landelijke richtlijnen, zal de invulling daarvan per school verschillen. 

Dat heeft te maken met de groepsgrootte, de samenstelling van de groepen en de 

mogelijkheden binnen het schoolgebouw. Voorop staat de veiligheid van uw kind(eren) en het 

team. 
 

In het algemeen geldt voor alle Bijeen scholen dat: 

 het schoolgebouw alleen toegankelijk is voor kinderen en teamleden 

 bij gezondheidsklachten kinderen en teamleden thuis moeten blijven 

 er extra maatregelen worden getroffen voor de schoonmaak  

 voor overleggen met OR, MR en externen zijn de afspraken van 28 april verlengd. 
 

Zolang de landelijke maatregel van 50% lesgeven op school van kracht is, zullen onze scholen 

het ook zo uitvoeren. Mocht het noodzakelijk zijn dit aan te passen vanwege een nieuw 

kabinetsbesluit of schoolspecifieke ontwikkelingen, dan bericht de school u daar tijdig over. 
 

Scholen werken op dit moment hard aan een plan om de herstart vorm te geven. U ontvangt 

vrijdag 24 april een brief van de school van uw kind(eren) over hoe zij dat gaan doen. 
 

Het is spannend om aan deze nieuwe fase te beginnen. Het is fijn om de kinderen en ouders 

weer te zien. We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we samen met u hebben om 

te zorgen dat deze fase zo veilig mogelijk verloopt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dat 

gaat lukken. 
 

We vertrouwen op uw begrip en medewerking. We wensen u en uw gezin alle goeds en een 

goede gezondheid. Laten we zorgzaam zijn voor elkaar. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Zweers Wijnholds 

Directeur Bestuurder 


