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Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
De zomervakantie is bijna voorbij en op maandag 24 augustus openen alle scholen weer hun deuren. 
Alle leerlingen mogen dan weer naar school. Omdat Corona nog steeds een belangrijk issue is, willen 
wij u met deze brief nader informeren over de meest actuele situatie rondom de start van het 
nieuwe schooljaar. 
 
Tijdens de zomervakantie heeft het kabinet een persconferentie gehouden om iedereen te 
informeren over de stand van zaken rondom Corona en over aanvullende maatregelen. Naast de 
algemene richtlijnen werd voor het onderwijs ook aandacht besteed aan ventilatie van 
schoolgebouwen en het advies/verplichting van quarantaine. Hieronder hebben wij voor u alle 
belangrijke zaken samengevat: 
 
De volgende regels zijn van toepassing: 

1. Alle leerlingen gaan volledig naar school   
- dit betekent dat de leerplicht weer volledig opgevolgd wordt  

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden  
- spelen op de speelplaats, samen eten, samenwerken met leerlingen uit andere groepen 

en het opsplitsen van groepen bij ziekte van een collega is weer mogelijk  
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. Vanaf 1 juli is de 1,5 meter afstand tussen leraren en kinderen niet meer van toepassing. 

(Bron website PO-raad 26-6-2020) 

5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen 
6. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis of de BSO. 

 
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is 
het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

• Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

• Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de 
school binnentreden. 

• Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. 
 

Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen ondanks een verblijf in een land met oranje of rood 
reisadvies naar school en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. 
Wanneer kinderen met gezondheidsklachten wel in thuisquarantaine moeten verblijven, 
overleggen ouders met de school over de mogelijkheid voor thuisonderwijs. 
 
Voor ouders/verzorgers, docenten, onderwijspersoneel en kinderen van boven de 12 jaar geldt de 
tien dagen thuisquarantaine wel wanneer zij terugkomen van een van de landen met een oranje of 
rood reisadvies. 
 
 



 
 
Ventilatie in schoolgebouwen 

Op 27 juli 2020 heeft het RIVM op verzoek van diverse ministeries nadere vragen beantwoord over 
de rol van ventilatie bij de verspreiding van SARS-CoV-2 en zijn er aansluitend adviezen uitgewerkt. 
Op 12 augustus heeft het ministerie van OCW aangegeven de adviezen van het RIVM op te volgen. 
Dit betekent dat er op dit moment geen reden is om wat betreft de ventilatie in gebouwen af te 
wijken van reeds geldende eisen van Bouw- en Arbobesluit.  
Aanvullend adviseert het RIVM om luchtstroom van persoon naar persoon door (zwenk)ventilatoren 
of systemen waarmee recirculatie plaatsvindt binnen één ruimte waar meerdere personen verblijven 
te vermijden.  
Tevens is het van belang om na te gaan of ruimtes die voor bepaalde activiteiten worden gebruikt, 
hiervoor ook oorspronkelijk bedoeld waren en de hoeveelheid luchtverversing hierop is afgestemd.  
 
Wat betekent dit voor de Scoba-scholen?  

• Ventileren vindt plaats volgens de eisen van het Bouwbesluit dat van toepassing is op het 
gebouw: met ventileren wordt zowel het afvoeren van vuile lucht als het aanvoeren van 
verse buitenlucht bedoeld.  

• Ruimtes worden regelmatig gedurende 10 tot 15 minuten gelucht door bijvoorbeeld ramen 
en deuren tegen elkaar open te zetten: in ieder geval tijdens de pauzes en voor, tussen en na 
schooltijd.  

 
Belangrijk om te weten: 

• Er worden geen (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s  gebruikt in leslokalen.  

• Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben het gezamenlijke 
initiatief genomen om op korte termijn de ventilatiemogelijkheden op scholen verder te 
inventariseren en waar mogelijk deze verder te optimaliseren.   

• Dit initiatief sluit nauw aan bij het op 16 augustus door minister Slob aangekondigde doel dat 
scholen uiterlijk vóór 1 oktober a.s. alle ventilatiesystemen hebben gecheckt op de 
bestaande wettelijke normen voor ventilatie. 

 
Afstemming Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties: 
Om risico’s voor besmettingsgevaar op school en kinderopvang zo veel mogelijk te mijden hebben de 
Zeeuws-Vlaamse schoolbesturen en kinderopvangorganisaties afgesproken om vanuit preventief 
oogpunt (minimaal) tot kerst een vorm van continurooster te blijven hanteren. Dit voorkomt: 
• extra breng-, haal-, en verkeersbewegingen en verlaagt het risico op besmetting  
• biedt de mogelijkheid om flexibel te kunnen anticiperen op mogelijke besmettingspieken in het 

najaar 
• biedt de kinderopvangorganisaties de mogelijkheid om tijdig afspraken en contracten met 

ouders te regelen 
 
Afspraken Scoba-scholen:  
• Op alle Scoba-scholen zijn afspraken gemaakt over welke vorm van continurooster gehanteerd 

zal worden bij de start van het nieuwe schooljaar 20-21.  
• Personeel en ouders  zijn hierover inmiddels geïnformeerd.   

 
Tot slot:  

Scoba wil met de verlenging van deze tijdelijke maatregelen een gedegen basis leggen om in het 
nieuwe schooljaar goed van start te kunnen gaan en onverwachte ontwikkelingen in deze Corona-
crisis flexibel op te kunnen vangen.  
Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij uw directeur.  



 
 
 
 


