Aan: VO-raad, AVS, PO-Raad, NRTO, AOB, CNV, FVoV, Ouders en Onderwijs, LAKS,
Ingrado, Lecso, Sectorraad swv vo, Simea, Vivis, Netwerklpo, IvhO.
25 juni

Beste bestuurders,
Hierbij een twaalfde bulletin met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het
onderwijs. Voor het vo worden de regels vanaf 1 juli versoepeld. De 1,5 meter tussen de
leerlingen onderling mag worden losgelaten. Voor het po gaat bovendien gelden dat de
1,5 meter tussen leerlingen en leerkrachten losgelaten mag worden. In dit bulletin vindt
u nadere informatie hierover.
Een Corona-onderwijsbulletin
Dit bulletin verschaft informatie en antwoorden op specifieke vragen. U kunt deze mail
gebruiken om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar
de Q&A’s op de site van de Rijksoverheid.
In het vervolg van dit twaalfde bulletin vindt u informatie over:
 De maatregelen tot en na de zomer
o Fysiek onderwijs voor alle leerlingen
o Leerplicht
o Bijeenkomsten op scholen
o Thuiswerken
o Voor het po en de kinderdagopvang: handreiking neusverkoudheid
 Een vooruitblik op na de zomer
o Leerplicht
o Openbaar vervoer en leerlingenvervoer
o Monitoring
o Voor het po en de kinderdagopvang: aansluiting
o Voor het po: beoordeling leerresultaten
Maatregelen tot en na de zomer
Fysiek onderwijs voor alle leerlingen
In het po zijn alle scholen al volledig open en hoeven de leerlingen onderling geen 1,5
meter afstand te houden. Vanaf 1 juli geldt daarbij dat ook de 1,5 meter tussen
leerlingen en leerkrachten niet meer hoeft te worden gehandhaafd. Indien leerkrachten
dat willen, mag de afstand wel worden gehandhaafd.
Voor het v(s)o wordt de 1,5 meter-eis voor alle leerlingen onderling vanaf 1 juli
losgelaten, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Er blijft gelden in het v(s)o dat de 1,5 meter
afstand tussen leerling en leraar altijd gehandhaafd moet worden. De versoepeling in het
vo betekent dat leerlingen in de laatste weken voor de zomer onderling geen afstand
meer hoeven te houden. Na de zomer kunnen dan de v(s)o-scholen weer volledig open.
Als scholen vanaf 1 juli die ruimte al willen gebruiken, staat ze dat vrij.
Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM voor alle sectoren van kracht en
is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: een goede
melding en monitoring van besmettingen; het strikt toepassen van triage; overige
hygiënemaatregelen zoals handen wassen en niezen in de ellenboog; en het beperken
van het aantal contacten door het gebruik van cohorten, gespreide school- en
pauzetijden et cetera.
De PO-Raad en VO-raad passen hun protocollen over hoe dit kan worden
geïmplementeerd in de school, aan met de nieuwe maatregelen. De meest actuele versie
is te vinden op www.weeropschool.nl. Ook op de website van de Rijksoverheid wordt
aanvullende informatie opgenomen over de situatie vanaf 1 juli.

Leerplicht
Tijdens de coronamaatregelen hebben de leerplichtambtenaren niet handhavend
opgetreden. Het doel was om alle leerlingen in beeld te hebben en alle leerlingen zoveel
mogelijk op school te krijgen, zonder sancties toe te passen als leerlingen niet kwamen.
De normale situatie wordt nu weer van kracht. Dit betekent dat de leerplichtambtenaar
een proces-verbaal kan opmaken wanneer duidelijk is dat kinderen aan de leerplicht
worden onttrokken/zich aan de leerplicht onttrekken, wanneer er sprake is van luxe
verzuim of wanneer er sprake is van absoluut verzuim.
Er zijn daarbij twee uitzonderingen mogelijk. Allereerst voor kinderen met gezinsleden in
de risicogroep of waarvan de behandeld arts van de leerling adviseert om (nog) niet naar
school te gaan. Ten tweede een situatie waarna uit onderzoek van de
leerplichtambtenaar blijkt dat er sprake is van gerechtvaardigde angst voor besmetting
met het coronavirus. Voor deze leerlingen dient de school een onderwijsprogramma op
afstand aan te bieden. Voor de zomer geldt daarbij dat de leerplichtambtenaar niet
handhavend optreedt, als de leerling het voor hen aangepaste onderwijsprogramma
alsnog niet volgen. Dat wijzigt na de zomer.
Bijeenkomsten op scholen
Bijeenkomsten op scholen met leerlingen, ouders en andere externen, zoals een musical
of diploma-uitreiking zijn toegestaan. Hiervoor dienen de richtlijnen van het RIVM te
worden gevolgd. Vanaf 1 juli betekent dat dat ook weer grotere groepen bijeen mogen
komen, mits daarbij de 1,5 meter afstand in acht wordt gehouden. Er is geen maximum
aantal bezoekers, mits er sprake is van reservering, triage, placering en registratie of als
er sprake is van doorstroming en het onderling contact tussen mensen beperkt is. Als dat
niet geval is, is er een maximum van 100 personen binnen en 250 personen buiten.
Thuiswerken
Voor iedereen in Nederland blijft de richtlijn gelden om zoveel mogelijk thuis te werken.
Dat geldt ook voor leerkrachten. Als zij niet op school aan het werk zijn met leerlingen,
wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk thuis aan het werk zijn.
Voor het po en de kinderdagopvang: handreiking neusverkoudheid
Kinderen blijven met klachten in principe thuis. Dat is het geval als het kind één van de
volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging vanaf 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak. Ook als het kind
een volwassen gezinslid heeft met koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid,
blijft het kind thuis.
Er geldt een uitzondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar voor de kinderopvang en
kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool met neusverkoudheid. Voor deze kinderen
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de kinderopvang mogen. Zij
moeten wel thuisblijven als ze ook één van de andere bovenstaande klachten hebben, als
ze een gezinslid hebben met klachten of als er contact is geweest met een patiënt met
een bevestigd COVID-19-infectie. Zie de website van de Rijksoverheid voor meer
informatie.
Een vooruitblik op na de zomer
Leerplicht
Ook na de zomer kan er handhavend worden opgetreden door leerplichtambtenaren.
Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als hierboven beschreven. Voor leerlingen uit een
risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt in overleg met de school
gekeken wat de beste oplossing is. De school dient deze leerlingen een
onderwijsprogramma op afstand aan te bieden. De ervaringen van de afgelopen weken
en maanden met afstandsonderwijs zullen helpen om ook het onderwijs aan die
leerlingen te kunnen verzorgen. Na de zomervakantie kunnen leerplichtambtenaren ook
handhavend optreden als deze leerlingen niet het door de school aangeboden onderwijs
op afstand volgen.

Openbaar vervoer en leerlingenvervoer
VO-Raad en de regionale vervoerders maken komende weken afspraken over het vervoer
van leerlingen. Uitgangspunt blijft: je gaat op de fiets of lopend, en alleen voor leerlingen
die echt afhankelijk zijn van openbaar vervoer is er ruimte. Voor specifieke plekken met
bovenmatige belasting van het OV in de ochtendspits zullen maatwerkmaatregelen
genomen worden in het overleg tussen de betreffende school en de regionale vervoerder.
In het leerlingenvervoer vervalt de afstandseis tussen leerlingen. Als de afstand tussen
leerling en chauffeur niet mogelijk is, wordt een chirurgisch mond-neusmasker gebruikt
door de chauffeur.
Monitoring
Via verschillende wegen wordt gemonitord hoe het coronavirus zich op scholen
verspreidt. Sinds 6 mei 2020 kunnen medewerkers in de kinderopvang en het
basisonderwijs getest worden op het virus. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich
laten testen. Het aantal besmettingen onder personeelsleden in het onderwijs en de
kinderopvang en onder de kinderen zelf wordt door alle GGD’en geregistreerd. Daarnaast
zijn er afspraken gemaakt met het RIVM dat ongewone clusters op scholen aan OCW
worden gemeld. Besmettingen onder onderwijspersoneel en kinderen zijn veel lager dan
onder zorgpersoneel over de periode sinds de opening van de scholen als geheel, en ook
in de meest recente weken.
Voor het po en de kinderdagopvang: aansluiting
Het uitgangspunt is dat scholen sinds 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster.
Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijden
om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol. De
buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in het contract van ouders
staat. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures,
zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de
verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden.
Daarom zal school met de BSO’en afspraken moeten maken. Als een BSO mogelijkheden
heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst
moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO. Extra opvanguren worden in
rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een
contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de
kinderopvangtoeslag.
Voor het po: beoordeling leerresultaten door de inspectie met spoedwet geregeld
Door het ontbreken van de eindtoetsresultaten in 2020 is het voor de inspectie op dit
moment niet mogelijk om de leerresultaten van een school te beoordelen. De inspectie
behoort daarvoor namelijk te kijken naar de eindtoetsresultaten van drie opeenvolgende
jaren. Met een spoedwet wordt ervoor gezorgd dat de inspectie, zodra er in mei 2021
weer actuele eindtoetsresultaten zijn, de leerresultaten weer kan beoordelen, doordat de
inspectie tijdelijk mag kijken naar de laatste drie jaar waarin de eindtoets daadwerkelijk
is afgenomen. De Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 is inmiddels ingediend bij de
Tweede Kamer en moet op 1 augustus in werking treden. In het komende schooljaar zal
de inspectie de leerresultaten in sommige gevallen nog niet kunnen beoordelen. Alleen
wanneer vaststaat dat deze voldoen is dat mogelijk, anders is sprake van ‘geen oordeel’
op dit punt. Meer informatie over de wijze waarop de inspectie tot mei 2021 naar de
leerresultaten kijkt, vind u op de website van de inspectie.
Het wegvallen van de eindexamenresultaten heeft in het vo niet een vergelijkbaar effect,
omdat de inspectie in het vo kijkt naar meerdere indicatoren.

