
Op de persconferentie van 21 april jl. is bekend gemaakt dat de huidige ‘intelligente lockdown’ in 

Nederland in ieder geval nog tot 20 mei duurt. We zijn op de goede weg, maar het is nog te vroeg om 

meer vrijheid aan de mensen te geven.  

Vanaf 1 juni openen de VO-scholen de deuren. Hierbij moet wel de 1,5 meter afstand gerespecteerd 

worden; dit betekent aanzienlijk minder leerlingen per klas. Hierbij geldt: 

 Houd 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 Let op hygiëne (handen wassen, hoest en nies in binnenkant van elleboog en gebruik 

papieren zakdoekjes). 

 Bij verkoudheidsklachten blijf je thuis. 

 Als er iemand binnen het gezin koorts heeft, moet het hele gezin thuisblijven. 

Leerlingen tussen 12 en 18 zijn – zo bewijzen diverse studies van o.a. het RIVM – minder bevattelijk 

voor het Coronavirus dan volwassenen en mochten ze toch besmet raken, dan hebben ze veelal 

lichte, nauwelijks merkbare verschijnselen. Ook blijkt uit onderzoek dat zij het virus in veel mindere 

mate kunnen doorgeven dan volwassenen. De kans op besmetting wordt derhalve laag geacht door 

het RIVM. De reden dat de leerlingen en de medewerkers toch de 1,5 meter regel moeten 

respecteren, is omdat deze leerlingen vaker met het OV reizen dan de basisschoolleerlingen en 

hierdoor met meer mensen in aanraking komen. En in deze lastige tijden nemen we het zekere voor 

het onzekere.  

De scholen gaan in principe open voor alle leerlingen, dus niet alleen voor specifieke (aandachts-) 

groepen onder leerlingen, zoals kwetsbare leerlingen of leerlingen die op onvoldoende staan.          

We moeten met elkaar zoeken naar een combinatie van onderwijs op afstand en beperkte groepen 

die op school aanwezig kunnen zijn.  

Op school wordt alles gedaan om de veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen te 

waarborgen. Dat betekent dus strikte opvolging van de RIVM-richtlijnen.                                                 

Zo handhaven we ook op de scholen de 1,5 meter regel tussen iedere leerling en tussen leerling en 

docent, zorgen we ervoor dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school komen en worden extra 

hygiënemaatregelen getroffen.  

Tot 1 juni wordt afstandsonderwijs gegeven in de huidige vorm.  

Onderwijs op school tot 1 juni is in uitzonderingsgevallen volgens de RIVM-richtlijnen wel mogelijk 

voor: 

 Kwetsbare leerlingen 

 Kinderen van ouders met vitale beroepen 

 Het afnemen van schoolexamens 

Bovenstaande onder voorbehoud dat de situatie met Corona niet verslechtert, en dat niet uit nieuw 

onderzoek blijkt dat kinderen tussen 12 en 18 jaar toch bevattelijker en besmettelijker zijn voor Corona 

dan nu gedacht. 


