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Geachte schoolleider/ directeur,

Het onderwijs in ons land is vanwege de Covid-19 crisis voor d.iverse uitdagingen komen te
staan. Het is zaak dat reeds nu de nodige voorbereidingen getroffen worden voor de start van
het schoolj aar 2O2O-2O21, te meer daar de inrichting van het onderwijs aangepast zal worden,
rekening houdende met de Covid-19 protocollen. Het streven is erop gericht een zo veilig
mogelijke schoolmilieu te credren voor leerlingen en leraren en tegelijkertijd de kwaliteit van het
onderwijs te garanderen.

In het hiernavolgende enkele algemene instructies voor wat betreft de inrichting van het
onderwijs:

Administratief worden er klassen van 30 leerlingen opgebracht;
Elke klas wordt in 2 groepen van 15 leerlingen gesplitst. Deze groepen van 15 leerlingen
zullen per lokaal als zodanig ingeroosterd worden daar in kleine groepen de
concentratie van aerosolen minder in de ruimte zal zijn;
Indien lokalen kleiner zijn dat 7 bij 7 m, worden groepen van 12 samengesteld.
Het is de bedoeling dat terwijl de ene groep fysiek lessen volgt, de andere groep door
middel van afstandsonderwij s onderricht zaL w orden;
Het afstandsonderwijs kan virtueel, (live) online of offline (thuis opdrachten) of via
Youtube geschieden;

6. Alle groepen moeten wel evenredig onderwijs aangeboden (fysiek of afstandsonderwijs)
krijgen;

7. AIle vakken dienen per week aan de orde te komen;
8. Voor de basisscholen geldt dat de vakken Nederlands en rekenen fysiek verzotgd

worden, terwijl voor het voj de vakken natuurkunde, wiskunde, de talen en de
rekenvakken fysiek worden aangeboden;

9. De leervakken zullen in een combinatie van virtueel, (live) online en offline (thuis
opdrachten) aan de orde komen. Voor deze vakken moet er wel tenminste 1 dag
ingeroosterd worden voor fysieke contactmomenten tussen de leerkracht en de
leerlingen;

10. Het streven zal erop gericht moeten zijn de eerstejaars leerlingen zoveel mogelijk
(hooguit 3 dagen) fysiek in de school te hebben zodat een goede basis wordt gelegd bij
met name de nieuwe leerlingen;

12. De hogere leerjaren zttllen, afhankelijk van de grootte van de school en het aantal
klassen (groepen) 7 of 2 dagen fysiek aanwezigzijn op school. Afstandsonderwijs kan
bij deze leerjaren meer aan de orde worden gesteld;

13. Scholen die vanwege hun grootte en beschikbare klassen de mogelijkheid hebben om
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volledig 5 dagen onderwijs aan te bieden aan de leerlingen, zijn gehouden dat wel te
doen, de leerlingen worden dus 5 dagen opgevangen;

14. Mond/neus maskers voor leerlingen vanaf 12 jaar zijn verplicht.

De diverse bureaus belast met het Basis en VOJ-onderwijs en de leiding van het ministerie zijn
ter uwer beschikking om de implementatie van het bovenstaande zo goed als mogelijk te laten
verlopen.
Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd en rekenen op uw constructieve bijdrage,
teneinde een vlotte start van het schooljaar 2O2O-2O21 te kunnen garanderen.
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