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Inleiding: 

Vanaf dinsdag 9 februari gaan de groepen van de afdeling SO van De Waterlelie weer open. 

De schooltijden voor de afdeling SO zullen vanaf dinsdag 9 februari  de reguliere schooltijden van 

De Waterlelie zijn: van 08.45 tot 14.30 uur. De taxibedrijven zullen hiervan door de school op de 

hoogte worden gebracht, maar de ouders moeten zelf ook nog contact opnemen met het taxibedrijf 

om hun kind aan te melden voor het taxivervoer. 

 

Afdeling VSO en OZA-groepen 

De VSO-groepen en de OZA-groepen blijven gesloten en het thuisonderwijs voor deze groepen blijft 

gehandhaafd tot in ieder geval 1 maart. 

 

VSO-groepen 

De Waterlelie valt onder de Sectorraad voor het Gespecialiseerd Onderwijs (GO):  

  https://gespecialiseerdonderwijs.nl/ 

De Sectorraad heeft aangegeven dat het VSO gesloten blijft en tot nader order uitsluitend 

afstandsonderwijs verzorgt: 

"Uitzondering hierop vormen: examenkandidaten, leerlingen die grotendeels praktijkgerichte 

vakken volgen en de kwetsbare leerlingen die worden opgevangen in de noodopvang: voor hen zijn 

zij open en daarin verandert dus in feite niets vergeleken met de huidige situatie."  

 

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen De Waterlelie en de Sectorraad GO.  Hierin is bevestigd dat 

voor de leerlingen van het VSO van De Waterlelie geldt dat zij niet vallen onder examenkandidaten 

en/of onder leerlingen die grotendeels praktijkvakken volgen.  

 

De VSO-afdeling van De Waterlelie blijft daarom vooralsnog gesloten tot tenminste 1 maart, dus tot 

na de voorjaarsvakantie. Er wordt op advies van het Outbreak management Team (OMT) nog les op 

afstand gegeven om zo het aantal contacten voor deze leeftijdsgroep te beperken, 

afstandsonderwijs is de norm voor het voortgezet onderwijs. 

Leerlingen van 12 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden van de volwassenen en van elkaar. 

Voor de leerlingen van De Waterlelie is dit niet (altijd) mogelijk, waardoor er risico op besmettingen 

is. Dit geldt zowel binnen de schoolse setting, als in het taxivervoer. 

Het thuisonderwijs wordt voor de VSO-leerlingen daarom gecontinueerd tot tenminste 1 maart. 

De tijden van de noodopvang worden aangepast aan de schooltijden van de afdeling SO, 

 

 

https://gespecialiseerdonderwijs.nl/


OZA-groepen 

De OZA-groepen blijven eveneens gesloten, omdat deze leerlingen nagenoeg allemaal ouder zijn 

dan 13 jaar, waardoor zij ook onder het VSO vallen. De leerlingen in deze groepen zijn daarnaast 

niet in staat tot het bewaren van 1,5 meter afstand. Om besmettingsgevaren zoveel mogelijk tegen 

te gaan en kruisbesmettingen op de woningen te voorkomen, wijzigt er voor nu niets aan de huidige 

situatie en de organisatie binnen de OZA-groepen blijft zoals deze nu is. 

Voor de VSO- en OZA- leerlingen worden de huidige afspraken rondom het thuisonderwijs en 

opvang tot in ieder geval 1 maart gecontinueerd. 

  

Noodopvang 

De noodopvang voor leerlingen van het VSO blijft ook na 8 februari doorlopen.  De tijden van de 

noodopvang worden vanaf dinsdag 9 februari aangepast aan de schooltijden van de afdeling SO en 

worden dan ook van 8.45 tot 14.30 uur. Zo hoeven er geen verschillende afspraken gemaakt te 

worden met de vervoersbedrijven. 

De Waterlelie organiseert noodopvang van leerlingen met ouders die werken in een cruciaal beroep 

of leerlingen in een kwetsbare positie. Mocht u aanspraak willen maken op deze noodopvang, dan 

kunt u hier een verzoek toe indienen bij de directeur van De Waterlelie, Ruth Veldhuijzen van 

Zanten, voorzien van een onderbouwing. Dit kan via het emailadres: 

r.veldhuijzenvanzanten@dewaterlelie.net 

  

Heropening afdeling SO 

Afdeling SO 

Bij de organisatie van de heropening van de school voor de SO-leerlingen van 4 t/m 12 jaar vanaf 9 

februari moeten we rekening houden met de richtlijnen vanuit de overheid en de inzetbaarheid van 

het team. Hierbij staat de veiligheid van de collega’s en leerlingen voorop.  

 

 De schooltijden voor de afdeling SO zijn van 08.45 tot 14.30 uur op maandag t/m vrijdag, 

waarbij de collega’s vanaf 8.15 uur aanwezig zijn; 

 De groepen worden bemand door het eigen klassenteam. Op vaste dagen zijn er vaste 

personen in de groep. Op die manier opereren alle groepen in een vaste ‘bubbel' en zijn er 

steeds dezelfde personen met elkaar in contact. Zo voldoen we aan onze verplichting om 

het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke 

maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus in het 

algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan; 

 Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:  

• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.  

• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.  

• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel 

onderwijspersoneel, leerlingen en ouders; 

 Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen en de collega's te beperken, geldt:  

•  de leerlingen rouleren niet onderling tussen verschillende groepen;  

•  er wordt alleen buiten gespeeld met de eigen klas (zonder andere klassen); 
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.   aan iedere groep is indien nodig een vaste collega verbonden, die participeert in de 

pauzedienst; 

 Bovenstaande heeft tot gevolg dat als de leerkracht van de groep om welke reden dan ook 

afwezig is, er géén vervanging beschikbaar is. De groep moet dan thuis blijven. We zijn ons 

ervan bewust dat dit de voorspelbare structuur in de week voor de leerlingen kan 

doorbreken; 

 Op het moment dat de SO-groep thuis moet blijven, wordt er door de beschikbare leden 

van het klassenteam thuisonderwijs verzorgd voor die dag(en); 

 Het klassenteam heeft dus altijd een programma klaarliggen voor zowel fysiek onderwijs, 

als voor thuisonderwijs; 

 Alle SO-groepen van meer dan 10 leerlingen maken gebruik van dubbele lokalen, zodat er 

goed gebruik kan worden gemaakt van de ruimte en de volwassenen voldoende afstand van 

elkaar kunnen houden; 

Waar mogelijk blijven vaste groepjes leerlingen in hetzelfde lokaal. Voor de jongere 

leerlingen is dit niet noodzakelijk; 

 Er wordt door het klassenteam dagelijks nauwkeurig bijgehouden wie er aanwezig en 

absent zijn in ons registratiesysteem ParnasSys. 

Didactische inhoud- groepslessen, vaklessen en therapieën  

 Het fysieke onderwijs dat op school geboden gaat worden aan de SO-leerlingen zal alleen in 

het eigen klaslokaal worden aangeboden; 

 De vaklessen muziek en gym kunnen eventueel door de groepsleerkracht worden 

aangeboden in het eigen klaslokaal en/of online door vakleerkracht. Deze lessen zijn 

voorbereid door de vakleerkracht en worden gegeven met behulp van door de vakleerkracht 

klaargelegde materialen, die gemakkelijk te reinigen zijn; 

 De groepslessen fysiotherapie, ergotherapie en/of logopedie kunnen eventueel door de 

groepsleerkracht worden aangeboden in het eigen klaslokaal. Deze lessen zijn voorbereid 

door de betrokken therapeut en worden gegeven met behulp van door de therapeut 

klaargelegde materialen, die gemakkelijk te reinigen zijn;   

 De vaklokalen, therapie-ruimtes en bibliotheek worden niet gebruikt, om te voorkomen dat 

units van leerlingen en collega’s zich door elkaar in het gebouw begeven; 

Algemene Corona maatregelen 

•  Blijf thuis bij klachten passend bij het Coronavirus.   

Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere aanwezigen in of  bij de  school  moeten  volledig  

klachtenvrij zijn  en anders  thuisblijven.   

Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde Corona klachten ook koorts (vanaf  38  graden  

Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben. 

 

 

 

 



Streng werend beleid 

De Waterlelie heeft een regio-overstijgende rol, er komen leerlingen uit 26 verschillende gemeentes 

naar school. De Waterlelie hanteert vanwege deze regio-overstijgende rol een streng werend beleid 

voor zowel leerlingen als collega’s die ziekteverschijnselen vertonen.   

Dit houdt in dat: 

 Als er sprake is van verkoudheid, snotneus, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, 

koorts van de leerling of collega, óf van een huisgenoot, de leerling of collega dan 

thuisblijft.  

Sommige kinderen zijn bekend met chronische neusverkoudheid of hoesten. Deze leerlingen 

kunnen, na overleg met de schoolarts of de behandelend arts, wel naar school komen 

 

Afstand en beschermingsmiddelen 

 Omdat de vaste groepen leerlingen apart van elkaar en volgens vaste looproutes in en om 

de school bewegen, hoeven de leerlingen van groep 7 en 8 geen mondkapje te dragen in de 

school; 

 Voor personeelsleden is het niet verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een 

niet-medisch mondneusmasker te dragen; 

 Personeel dat lesgeeft aan groep SO 5-8 kan een mondneusmasker of face-shield dragen. 

Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van leerlingen; 

 Wanneer medische of verpleegkundige handelingen moeten worden uitgevoerd, waarbij 

normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt geadviseerd deze nu ook te 

dragen; 

 Daarnaast gelden voor zorgmedewerkers: de uitgangspunten persoonlijke 

beschermingsmiddelen bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het 

ziekenhuis:  https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis 

 Vraagt het medisch handelen/zorgverlening langere tijd in de directe nabijheid van de 

leerling (binnen 30 cm van het gelaat, langer dan 3 minuten), dan kan het personeelslid een 

mond-neusmasker dragen;  

 Personeel en SO-leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook 

hoeven de leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand te houden; 

 Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden 

noodzakelijk is;  

 Alle collega’s dragen gedurende de lesdag een geel hesje, waarop staat aangegeven dat er 

1,5 m afstand van hen moet worden bewaard; 

 Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en andere momenten, om contact-

momenten tussen personeel zoveel mogelijk te beperken; 

 Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere  

activiteiten zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats; 

 Collega’s gaan na lestijd direct naar huis, om daar de werkzaamheden voort te zetten; 

 Bij een ontruiming: iedereen gaat naar buiten conform de afspraken en blijft op 1,5m 

afstand; 

https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis


 Overige collega's die naar school moeten komen ter voorbereiding van het thuisonderwijs 

blijven zoveel mogelijk in hun eigen lokaal en houden rekening met de geldende regels en 

afspraken rondom afstand en hygiëne 

 

Luchten en  ventilatie  

De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. Overdracht van het Covid-19 virus vindt 

vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote druppels worden verspreid.  

In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken.  

Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van Covid-19 

daadwerkelijk tegen te gaan.  

Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van 

ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in 

een prettige omgeving met gezonde lucht.  

 Ventileren vindt plaats door ramen op een kier te zetten, door het openzetten van roosters of door 

mechanische ventilatiesystemen. Het wijd openzetten van ramen en deuren zorgt voor een snelle 

verversing van de binnenlucht; dit is luchten. Luchten wordt aangeraden als er verder niemand 

aanwezig is in de ruimte, bijvoorbeeld na de les of tijdens de pauze. 

Als recirculatie toegepast wordt, draag er dan zorg voor dat bij gemeenschappelijke ruimtes ook 

voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd. Recirculeren (zonder voldoende luchtverversing) is 

geen vervanging voor ventileren. Vermijd verder het ontstaan van luchtstromen door mobiele 

(zwenk)ventilatoren en airco’s in gemeenschappelijke ruimtes. Indien er geen andere mogelijkheid is 

tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat. 

 

Hygiëne 

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd: www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen 

Denk hierbij aan:  

• Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: begin 

schooluren, voor de pauze, na de pauze, na toiletgang;  

• Gebruik van papieren handdoekjes;  

• Hoesten/niezen in je elleboog;  

• Niet aan je gezicht zitten;  

• Oppervlakten reinigen met water en zeep 

 . Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplekken dienen bij gebruik door 

meerdere leerlingen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen 

die door meerdere personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt met 

water en zeep. 
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Quarantaine en testbeleid 

Algemeen 

 Bij binnenkomst wordt er kritisch bekeken of de SO-leerling geen ziekteverschijnselen 

vertoont. Is dit wel zo, dan moet de leerling worden opgehaald door ouders. De collega die 

dit constateert, bespreekt dit met een lid van het MT, die de leerling meeneemt naar een 

plek in de school waar hij/zij kan wachten op de ouders en informeert de ouders;  

 De ouders/verzorger die de leerling komt ophalen dient buiten school te blijven en afstand 

van anderen te houden; 

 Indien een collega onder schooltijd of bij aanvang van de lesdag ziek blijkt, gaat hij/zij naar 

huis. Er wordt dan vervanging gezocht. Indien dit niet lukt, dan moeten de leerlingen uit de 

betreffende groep worden opgehaald; 

 Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 

5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 

dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 
 

Quarantaine  

 In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

  Bij klachten die passen bij corona; 

 Als je positief getest bent op corona;  

 Als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last 

van benauwdheid heeft;  

 Als iemand in je huishouden positief is getest op corona;  

 Als je nauw contact hebt gehad met een besmette patiënt (minimaal 15 minuten binnen 1,5 

meter); 

Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. 

Alle huisgenoten en nauwe contacten van de besmette persoon (of: categorie 1- en 2- contacten 

zoals verwoord in de handreiking bco) gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die 

hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een leerling positief wordt getest, de 

hele klas en het klassenteam in thuisquarantaine gaat.   

 

Iedereen met reisplannen naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat 

land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Het is afgeraden om te reizen naar ‘oranje 

landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies.   

Ouders/verzorgers, docenten en onderwijspersoneel moeten tot 10 dagen na een verblijf in een 

oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. Kinderen tot 

en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang, en aan sportactiviteiten deelnemen. 

Vanzelfsprekend geldt dit niet als zij gezondheidsklachten hebben. 

 

Testbeleid  

 Iedereen met klachten die passen bij corona wordt geadviseerd om zich te laten testen. Dit 

geldt ook voor mensen die een melding hebben ontvangen van de app CoronaMelder of van 

de GGD;  



 Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste 

contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in 

quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend; 

 De Waterlelie organiseert beleid om het personeel een sneltest te kunnen laten afnemen; 

 Het testbeleid voor kinderen jonger dan 12 jaar is aangepast om meer zicht te krijgen op de 

verspreiding van het virus en met name de nieuwe varianten;  

 Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar (basisschoolleeftijd) wordt dringend geadviseerd 

als:  

o De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijvoorbeeld als er ook sprake 

is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is;  

o Er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;  

o Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

 Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Zie voor meer 

informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen 

  Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in 

isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 

na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over 

thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis 

  Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID19 en een positieve 

uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. 

Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na 

de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten, dan blijft de leerling 10 

dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de 

quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij uit quarantaine. 

Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco 

  Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat 

de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer 

informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

 

Thuisblijfregels 

Leerlingen 

 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). Zie 

voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen 

 Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de 

behandelend arts 

 

Personeel 

 De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Vanaf 1 juni '20 moet iedereen 

in Nederland met de volgende klachten thuis blijven:  

o Verkoudheidsklachten: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

o Hoesten  
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o Verhoging of koorts > 38°C  

o Moeilijk ademen/benauwdheid 

o Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping) 

 Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. 

de instructies ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen 

 Het personeelslid blijft thuis tot de uitslag bekend is (overleg met werkgever over welke 

werkzaamheden personeelslid eventueel vanuit huis kan doen); 

 Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op 

school (keuze medewerker in overleg met de arbo-/bedrijfsarts of behandelend arts en 

werkgever). Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen 

  Personeelsleden die met goede redenen niet fysiek op school kunnen/willen werken  

(bijvoorbeeld personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen), kunnen 

worden vrijgesteld van werk op school. In gesprek met tussen werkgever en werknemer 

wordt gekeken naar een andere invulling van de werkzaamheden; 

  Een personeelslid dat niet tot de risicogroep behoort, maar zich wel ernstig zorgen maakt, 

gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek worden afspraken gemaakt over 

een andere invulling van de werkzaamheden en/of aanvullende veiligheidsmaatregelen. 

Lukt het niet om tot afspraken te komen, dan kunnen de PO-Raad en de vakbonden 

ingeschakeld worden voor bemiddeling en advies; 

 Medische informatie van het personeelslid wordt niet gedeeld met de werkgever of 

collega’s. 
 

Ouders, aankomst en vertrek 

Ouders 

 Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) 

 Oudergesprekken vinden digitaal plaats 

 Communicatieafspraken zoals afgesproken voor deze coronaperiode blijven gehandhaafd 

 Overdracht vindt zoveel mogelijk plaats via Social Schools 

Aankomst en vertrek leerlingen      

 Ouders, verzorgers, taxichauffeurs en personeelsleden wordt gevraagd om bij 

brengen/halen ook buiten mondneusmaskers te dragen; 

 Leerlingen worden gebracht door één ouder of hun taxi en stappen in en uit op de vaste 

taxistandplaats; 

 De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor leerlingen in het speciaal onderwijs op 

de reguliere wijze. Meer informatie over het taxivervoer, zie: 

https://www.knv.nl/coronaprotocollen/ 

 De gezondheidscheck vormt voor de taxichauffeur de basis voor de beslissing om een 

leerling te vervoeren. Dit betekent dat leerlingen met klachten (neusverkouden en/of 

hoesten en/of koorts) of leerlingen die gezinscontacten met deze klachten hebben, niet 

vervoerd kunnen worden; 
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 Bij de Kiss & Ride blijft de ouder/verzorger in de auto. De leerling stapt zelfstandig in en uit 

de auto, waar hij/zij wordt opgevangen door een medewerker van school; 

 Personeel staat buiten de school op het plein op afgesproken plekken, om halen en brengen 

in goede banen te leiden. Waar mogelijk wordt de eigen ingang van de lokalen benut; 

 Er is geen fysiek contact en er is voldoende afstand tussen onderwijspersoneel en 

ouder(s)/verzorger(s)/taxichauffeurs; 

 Ouders, verzorgers en chauffeurs zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein; 

 Alle deuren worden zoveel mogelijk opengezet, zodat deze niet door leerlingen en 

personeelsleden geopend hoeven te worden. 

Achtergrondinformatie en uitgangspunten 

Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal 

(basis)onderwijs weer volledig open. Het is daarbij essentieel dat scholen, kinderopvang en ouders 

alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. 

Bron: Rijksoverheid 

 

In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening van het speciaal 

onderwijs (dus de afdeling SO):  

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.  

.  Het gaat wat het gespecialiseerd onderwijs betreft uitsluitend over het SO en SBO dat weer open 

   mag. Het VO én het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs) verzorgen tot nader order uitsluitend 

   afstandsonderwijs 

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.  

• De school is open, tenzij…  

         * Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 

           verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of  

         * De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel 

            personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 

 

Bron: Aanvullende maatregelen Servicedocument Heropening basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs d.d. 

03-02-2021 

Het uitgangspunt is om het onderwijs op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle 

mogelijke maatregelen te implementeren om de risico’s van verspreiding van het virus in het 

algemeen zo veel mogelijk tegen te gaan.  

Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:  

• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.  

• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.  

• Het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom de school, van zowel 

onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.  

• Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen: hoe bereiken we 

het bovenstaande, maar houden we het ook uitvoerbaar?  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang


Bron: Website en informatie vanuit Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs. De Waterlelie valt onder deze sector. 

(LECSO en SBO werkverband zijn gefuseerd vanaf 1 januari 2021 onder de naam Sectorraad GO (Gespecialiseerd 

Onderwijs) als één organisatie voor gespecialiseerd onderwijs). 

Op 2 februari j.l. heeft het kabinet besloten dat de kinderopvang en het primair onderwijs, 

waaronder dus ook het speciaal (basis)onderwijs, heropend wordt per 8 februari. Voor het VSO 

blijven vooralsnog de geldende richtlijnen doorgaan. 

 

Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs gaat weer open voor alle leerlingen vanaf maandag 

8 februari. Het gaat wat het gespecialiseerd onderwijs betreft dus uitsluitend over het SO en Sbo dat 

weer open mag. Het VO én het VSO verzorgen tot nader order uitsluitend afstandsonderwijs.  

Uitzondering hierop vormen: examenkandidaten, leerlingen die grotendeels praktijkgerichte vakken 

volgen en de kwetsbare leerlingen die worden opgevangen in de noodopvang: voor hen zijn zij open 

en daarin verandert dus in feite niets vergeleken met de huidige situatie.  

Voor de leerlingen het VSO van De Waterlelie geldt dat zij niet vallen onder examenkandidaten of 

onder leerlingen die grotendeels praktijkvakken volgen. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2021/01/31/basisscholen-en-kinderdagopvang-weer-open

