Utrecht, 22 april 2020

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van scholen van SPO Utrecht,
Sinds 16 maart zijn de scholen gesloten i.v.m. de verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Voor
de 6e week verzorgen de scholen nu thuisonderwijs. Wij zijn trots op de wijze waarop ons personeel
dat opgepakt heeft en hebben ook waardering voor uw inzet om uw kinderen daarbij te
ondersteunen.
Gisteren heeft het kabinet besloten dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs en het speciaal
basisonderwijs vanaf maandag 11 mei op een aangepaste manier open gaan. Leerlingen in het
basisonderwijs krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school. Leerlingen in het speciaal
onderwijs (LUX en SO Fier) en het speciaal basisonderwijs (Luc Stevensschool) gaan vanaf 11 mei
weer alle dagen naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (Kromme Rijn College)
mogen nog niet naar school. Net als het voortgezet onderwijs blijft KRC gesloten.
Wij weten dat veel personeel, kinderen en ouders het heel fijn vinden dat kinderen weer (deels) naar
school mogen. Tegelijkertijd kunnen we ons ook voorstellen dat er veel vragen zijn over hoe dat dan
gaat en wat de gezondheidsrisico’s zijn. Hieronder informeren wij u over wat er op dit moment
bekend is.
De scholen gaan weer (gedeeltelijk) open vanaf 11 mei
De directeur van de school zal in overleg met het schoolteam en de medezeggenschapsraad
afspraken maken over de wijze waarop de school weer opengaat en hoe op de basisscholen de
aangepaste lestijden er uit zien. Scholen krijgen van het ministerie van Onderwijs nog nadere
informatie over de maatregelen. Ook ontvangen zij nadere informatie over de protocollen die op basis
van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld.
Gezondheidsrisico’s beperkt
Het kabinet heeft dit besluit genomen op basis van adviezen van deskundigen, zoals het RIVM,
medisch specialisten en virologen. Zij geven aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel
beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen onderling niet nodig 1,5 meter afstand te houden.
Bij kinderen ten opzichte van volwassen is dit alleen nodig wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten
moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen
schudden, blijven van kracht. Omdat volwassenen nog steeds afstand moeten houden, komen er
beperkingen voor ouders met betrekking tot het betreden van de school.
Onderwijspersoneel en leerlingen met gezondheidsklachten, of behorend tot de risicogroepen, komen
in overleg met de directeur niet naar school. Wij blijven hier de richtlijnen van RIVM en GGD volgen.
Onderwijspersoneel krijgt, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich bij klachten te laten testen op
het virus. De effecten van het openen van scholen worden door de overheid gemonitord.
Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Ook de kinderopvang gaat vanaf 11 mei open. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde ritme
als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school
gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Scholen en BSO’s moeten samen
afspraken maken hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan
worden.

Noodopvang vanaf 11 mei
De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen loopt ook na 11 mei door. Dit wordt
nog nader uitgewerkt door de overheid. Als u werkzaam bent in een vitaal beroep dan adviseren we u
om in overleg met de school na te gaan of dat voor uw kind van toepassing is.
Zoals u kunt lezen moet er nog veel uitgewerkt worden en hebben scholen nog niet alle informatie
die daarvoor nodig is. Scholen gaan hun best doen om dat, in goed overleg met de
medezeggenschapsraad, voor 11 mei te regelen. We rekenen op uw begrip en medewerking daarbij.
Mochten er nieuwe besluiten genomen worden door het kabinet over de scholen, dan zullen wij u
daar over informeren. Zodra er meer bekend is over de aanpak op de school van uw kind(eren), zal
de directeur u daarover informeren.
Met vriendelijke groet,

Thea Meijer en Eric van Dorp
Bestuur SPO Utrecht

