
 

 
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen 
van de INNOVO-scholen in Zuid- en Midden-Limburg 
 
 
 
Heerlen, 24 april 2020 
 
 
 

Beste ouders en verzorgers, 
 

Via de media bent u ongetwijfeld op de hoogte van het besluit van het kabinet op 21 
april 2020 om de sluiting van scholen vanaf 11 mei 2020 te verlichten voor kinderen in 
de leeftijd van 4-12 jaar. Voor deze kinderen is onderling afstand houden (1,5 m) niet 
langer een voorwaarde. Deze maatregel blijft wel gelden voor oudere kinderen en ook 
voor volwassenen onderling en in hun contacten met jonge kinderen. 
 
Er zijn landelijk protocollen opgesteld om de opstart van het onderwijs weer mogelijk 
te maken in het BAO en SBO-SO. De uitwerking per school is maatwerk en geschiedt 
naar de mogelijkheden, die er zijn qua ruimte, personeel en middelen. De corona-
maatregelen blijven voor een heel groot deel voor ons allemaal van kracht. Ook vanaf 
11 mei wordt het verkeer van, naar en binnen de school zo veel mogelijk beperkt en 
dat geldt ook voor aanwezigheid van volwassenen. Ouders zijn (helaas) niet welkom 
in de school! Wij werken zo veel mogelijk thuis en contact en overleg geschieden per 
telefoon of digitaal. 
 
Voor de concrete schoolpraktijk voor u en uw kind(eren) betekent dit, dat de school 
onder strikte voorwaarden en slechts beperkt vanaf 11 mei 2020 weer opengaat. De 
volgende spelregels zijn van toepassing: 
 

 uw kind kan vanaf 11 mei 2020 weer voor 50% van de onderwijstijd, in kleine groepen en 
gedurende hele schooldagen de basisschool bezoeken; precieze details qua indeling in de 
groep (cluster) en de schooldagen zelf, ontvangt u tussen 6-8 mei 2020 direct van school; 

 op de andere werkdagen dan deze schooldagen is uw kind thuis en zorgt u zelf voor 
opvang thuis of elders en is uw kind bezig met onderwijs (huiswerk); 

 ouders werkzaam in cruciale beroepen of vitale sectoren kunnen een beroep blijven doen 
op noodopvang; de inrichting van noodopvang vanaf 11 mei is nog in voorbereiding samen 
met de gemeente (regierol) en de kinderopvang; ook hierover ontvangt u nader bericht; 

 kinderen die klachten hebben of ontwikkelen als neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of van wie een huisgenoot deze klachten 
heeft én koorts (boven 38 graden) en/of benauwdheid mogen niet naar school komen en 
blijven thuis of worden dan naar huis gestuurd; 

 het kabinet neemt op 20 mei 2020 opnieuw een besluit over het vervolg van al deze 
maatregelen en daarover ontvangt van ons dan opnieuw bericht. 
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Vragen 
Als u vragen heeft over deze maatregelen en de opstart van onderwijs op school vanaf 
11 mei, dan kunt u terecht bij de directeur van de school. Wij zorgen uiteraard voor 
een veilige en hygiënische omgeving in school. Informatie over de groepsindeling en 
de schooldagen voor u kind volgt tijdig vanuit school. De GGD heeft een callcenter 
[088-8805005] geopend voor vragen over het coronavirus. U kunt ook gebruikmaken 
van de website www.rivm.nl. 
 

Wij begrijpen heel goed, dat u geraakt bent en wordt door de overheidsmaatregelen 
voor het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus. Ook de kleine 
verlichting door straks basisscholen beperkt te openen, doet nog steeds een groot 
beroep op uw zorg en inzet als ouder. Wij willen daar graag onze grote waardering 
voor uitspreken! 
 

Wij vertrouwen op uw begrip en rekenen op uw medewerking om hieraan wederom 
samen het hoofd te bieden op weg naar een weer wat meer vrijere samenleving voor 
ons allemaal. 
 
Met vriendelijke groet, 
INNOVO | Onderwijs op Maat 
 
 
 

Bert Nelissen en Nicole van Wolven, 
College van Bestuur 

http://www.rivm.nl/

