
 

 

 

Stichting christelijk speciaal basisonderwijs Leeuwarden 
Brandemeer 35 
8918 CT Leeuwarden 
(058) 2662271 
 

Aan: Ouders/verzorgers van de leerlingen van SBO Aquamarijn 

Leeuwarden, 22 april 2020 
 
Betreft: Openen SBO Aquamarijn per 11 mei a.s. 
 
Geachte ouders en verzorgers, 

Zoals u allen wellicht al heeft gehoord heeft onze minister-president gisteravond tijdens de 
persconferentie aangekondigd dat de scholen voor primair onderwijs met ingang van 11 mei a.s. hun 
deuren weer mogen openen. Daar waar er voor de reguliere scholen voor basisonderwijs nog 
restricties gelden voor wat betreft het aantal leerlingen is dit voor het SBO niet het geval. Dit 
betekent dus, onder de genoemde maatregelen en voorwaarden, dat SBO Aquamarijn op maandag 
11 mei a.s. haar deuren weer zal openen voor alle leerlingen. 

Het kabinet heeft, onder andere, het volgende besloten met betrekking tot het speciaal 
basisonderwijs: 

· Alle kinderen in het speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei a.s. weer naar school; 
· Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan 

bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen; 
· 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; 
· Leerlingen en personeelsleden met klachten blijven thuis; 
· Medewerkers die vanwege een kwetsbaar gezinslid niet kunnen of willen, bespreken met de 

directie van de school of het schoolbestuur wat haalbaar is, hetzelfde geldt voor leerlingen. 
 
Wij, als team van SBO Aquamarijn, zijn blij dat we de leerlingen weer op school mogen ontvangen. 
Hoewel er veel energie en enthousiasme is gestoken in het onderwijs op afstand in de afgelopen 
weken, is er niets mooier dan in de school samen met de leerlingen weer onderwijs krijgen en geven. 
Naast het feit dat iedereen graag weer naar school wil is het natuurlijk niet zo dat ‘de wereld’ weer 
normaal is. Het Corona-virus is nog steeds onder ons en het is ook onze ‘opdracht’ daar waar 
mogelijk, ons nog steeds zoveel mogelijk te houden aan de maatregelen zoals deze gelden. De 
gezondheid van onze leerlingen, de medewerkers en de gezinnen hier omheen staat hierin nog 
steeds voorop. 

 



Dit betekent dat er ook in en rondom de school nog de nodige regels zullen gaan gelden om zo met 
elkaar de situatie zo gezond en beheersbaar mogelijk te houden. U zult als ouders/verzorgers, nog 
voor de meivakantie, nader worden geïnformeerd wat dit voor de uw kind/pupil maar ook voor u als 
ouders/verzorgers zal betekenen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan regels rondom het brengen 
en halen van de kinderen, maar ook de regels rondom de toegang tot de school en de 
schoolterreinen en regels over hygiëne in en rondom de school etc.  

Bij aanvang van het onderwijs op maandag 11 mei a.s. zullen wij met zorg en aandacht, zoals u van 
ons gewend bent, de leerlingen weer hun onderwijs gaan geven en de reguliere structuur weer 
oppakken. Dit heeft een opstartfase, maar voor iedereen is het van belang dat alles zo snel mogelijk 
weer ‘normaal’ is.  

Wel vinden wij het belangrijk om expliciet te benoemen dat leerlingen die klachten hebben, of 
waarvan gezinsleden klachten hebben in de vorm van griep, thuis moeten blijven. Dit geldt ook voor 
de leerkrachten, maar ook voor de leerkrachten die volgens de richtlijnen van het RIVM behoren tot 
de risicogroepen. Ook zij moeten dan dus thuisblijven. Het kan dus zijn dat niet alle leerkrachten na 
de meivakantie weer aanwezig zullen zijn op school. Mocht dit in uw geval, voor uw kind/pupil, zo 
zijn dan zult u hierover uiteraard worden geïnformeerd, met ook de oplossing die hierbij door de 
school wordt geboden. 

Het mag duidelijk zijn dat het openen van de school niet zonder slag of stoot kan en zal gaan. De 
huidige situatie maakt dat we op vele onderdelen nog de nodige restricties en overwegingen hebben. 
Vandaag wordt dit uitgebreid besproken, door het management van de school maar ook door en met 
de medewerkers. Dit om op maandag 11 mei a.s. zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk te kunnen 
starten. Nogmaals, u zult over de voortgang en de afspraken nog voor de meivakantie verder worden 
geïnformeerd. 

Wat we wel al weten is dat de ‘nieuwe situatie’ weer veel zal vragen. Ook van u als 
ouders/verzorgers. Maar zeker de afgelopen weken hebben we mogen ervaren dat uw inzet en 
flexibiliteit heeft gemaakt dat we in gezamenlijkheid op een mooie manier ons onderwijs op afstand 
hebben kunnen vormgeven. Dank hiervoor. Ook de komende tijd zullen we wederom een beroep 
doen op uw inzet en flexibiliteit, zodat we in gezamenlijkheid weer goed en veilig onderwijs in onze 
school kunnen geven. 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking. 

Vertrouwende u hiermee vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Mede namens het team van SBO Aquamarijn, 
 
 
 
J.N. Teerenstra 
Directeur-bestuurder SCSBO, SBO Aquamarijn 


