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Aan: 
Ouders/verzorgers van alle leerlingen van het SO. 
 
 
 
Rotterdam, 23 april 2020. 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
 
 
Zoals u heeft gehoord gaan we op 11 mei weer starten met het onderwijs bij ons op school. 
We leven nog steeds in Corona-tijd en met de corona-maatregelen. 
 
Daarom hebben we als school en bestuur een aantal spelregels opgesteld: 
 
De groepen gaan zoveel mogelijk een “normaal” programma draaien. Met betrekking tot de bezetting 
van de groepen proberen we zoveel mogelijk het “eigen” personeel van de groepen in te zetten. We 
hebben echter ook te maken met teamleden in risicogroepen die niet naar school kunnen komen. 
Daardoor kan het voorkomen dat er andere leerkrachten of assistentes in een groep zullen zijn de 
komende periode. Als het VSO ook gaat starten kan het hierdoor voorkomen dat we niet genoeg 
personeel hebben om alle groepen te bemensen. Hierdoor kan het incidenteel voorkomen dat een 
groep thuis moet blijven. 
 
Verder geldt vanaf 11 mei: 
 

• Leerlingen met klachten blijven thuis, dit geldt ook voor kinderen die chronisch verkouden zijn. 
• Als een kind toch op school komt met verkoudheidklachten of als kinderen tijdens de dag ziek 

worden moet u beschikbaar zijn om het kind op te halen: het kind moet dan gelijk naar huis. 
• Als er een huisgenoot is waarbij Corona is geconstateerd dan mag het kind NIET naar school 

totdat volgens de richtlijnen van het RIVM vastgesteld kan worden dat de huisgenoot geen 
besmettingsgevaar meer oplevert. 

• Hygiëne is het uitgangspunt bij alles wat we doen. We wassen regelmatig de handen, niezen in 
de elleboog en houden afstand.  

• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 
• Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel mogelijk 1,5 

meter afstand van de leerlingen; 
• Taxi’s worden gefaseerd toegelaten tot het terrein waar kinderen uit de taxi’s worden gelaten. 

Teamleden ontvangen de leerlingen bij de taxi’s. Hetzelfde geldt voor leerlingen die door 
ouders worden gebracht. 

• Taxichauffeurs en ouders blijven in de auto en komen dus niet in de school. 
• Chauffeurs en ouders kunnen dus niet in de aula wachten om 15.00 uur: iedereen wacht in de 

auto’s/busjes tot de leerlingen bij ze worden gebracht. 
• We hangen stickers op met de 1,5 meter-maatregel. 
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• Als u GEEN gebruik maakt van het taxivervoer, laat u dat zelf aan de vervoerder weten. 
• We zorgen voor genoeg ontsmettings- en schoonmaakmiddelen. 
• We zorgen voor het personeel voor persoonlijke beschermingsmiddelen waar nodig (bijv. 

handschoenen en schorten bij het verschonen van luiers) 
• Het schoonmaakbedrijf geeft extra aandacht aan sanitair, deurknoppen ed. 
• Er zijn geen zwemlessen en er is geen paardrijden. 
• De juni-week vervalt, de leerlingen gaan gewoon naar school. 
• Alle leerlingen nemen IEDERE dag hun eigen eten en drinken mee naar school. School regelt 

voorlopig GEEN broodmaaltijd. 
• In de pauzes gaan er per plein niet meer dan 2 groepen tegelijk naar buiten. 

 
 
Als u vragen heeft dan beantwoorden we ze natuurlijk graag. Mailt u dan naar een van ons (zie 
hieronder) of stel ze via Parro. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens het bestuur, 
 
 
 
Marielle Radstake mradstake@zmlk.nl 
Geert-Jan Reinalda mattheus@zmlk.nl 
 
 


