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Datum: 22 april 2020 

Onderwerp: school open na meivakantie 

 

 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Dinsdagavond 21 april heeft het kabinet de bestaande maatregelen in de aanpak van het 

coronavirus gedeeltelijk verlengd. Enkele zijn versoepeld. Voor de basisscholen in het speciaal 

onderwijs geldt dat ze open kunnen. Yulius Onderwijs volgt de richtlijnen van de overheid en het 

RIVM.  

 

Weer naar school 

De basisscholen gaan weer open voor alle leerlingen op maandag 11 mei. Dat is de eerste dag na 

de meivakantie.  

 

Redenen opening school 

Het besmettingsgevaar van kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen is heel klein. Als 

kinderen al ziek worden, dan is het verloop meestal mild of zelfs zonder klachten. Wij hebben per 

klas de helft van het aantal leerlingen ten opzichte van klassen in het reguliere onderwijs. De 

ruimtes die we tot onze beschikking hebben in het gebouw, komen overeen met de ruimtes in het 

regulier onderwijs. Per leerling hebben we dus meer m² tot onze beschikking. Wij hoeven dus niet 

de ene dag de ene helft van de schoolkinderen en de andere dag de andere helft te laten komen.  

 

Herstart 

We zijn druk bezig met de herstart. Wat betekent het concreet voor onze leerlingen, jullie als 

ouders en voor de leerkrachten? Op welke manier zorgen we goed voor elkaar, is het veilig en 

kunnen we ons ook richten op het geven van onderwijs? We laten jullie dat zo snel mogelijk, maar 

uiterlijk in de laatste week van de meivakantie weten. In alles wat we doen, is de basis: de 

vrijheid van de een mag niet ten kosten gaan van de gezondheid van de ander. 

 
  

Retouradres: Postbus 1001, 3300 BA Dordrecht 
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Meivakantie 

De meivakantie is gewoon vakantie. Net als in een gewone situatie hebben leerlingen ook nu echt 

vrij in de vakantie. Er wordt in de meivakantie dus geen les en huiswerk gegeven. 

 

Vervoer leerlingen 

Het RIVM geeft aan dat leerlingvervoer weer opgepakt kan worden vanaf de opening van de 

scholen. Wij raden jullie aan om nu al contact te leggen met het bedrijf dat zorgt voor het 

vervoer van jullie kind. Op die manier kunnen jullie bekijken hoe het vervoer kan worden geregeld 

voor de periode vanaf 11 mei.    

 

Informatie 

Zoals gezegd informeren we jullie uiterlijk in de tweede week van de meivakantie in detail over 

de opening van de school. Ook geven we dan aan op welke wijze nog vragen kunnen worden 

gesteld. 

 

 

Voor nu wensen we jullie een fijne vakantie. We zien jullie erna. Zorg goed voor elkaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dominique de Vet en Marieke de Kreek-Haven 

Directie Yulius Onderwijs 


