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Op 2 juni gaan onze scholen weer open. We moeten dan allemaal 1,5 meter afstand van el-
kaar houden. Het is ook belangrijk dat het niet te druk wordt in de bussen en treinen. Daarom 
zijn er landelijke afspraken gemaakt. Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de 
fiets naar school. Als dat echt niet kan, dan kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) met de 
auto brengen en halen. Sinds 1 juli mogen dan ook weer vrienden meerijden. Het dragen van 
een mondkapje wordt dan geadviseerd.

Openbaar vervoer: alleen als het echt nodig is
Lukt het niet om lopend of met de fiets naar school te komen? En lukt brengen en halen ook 
niet?  Dan mogen leerlingen gebruik maken van de bus of de trein. Daarin moet iedereen 
vanaf 13 jaar altijd een echt mondkapje dragen. De school zorgt ervoor dat leerlingen zoveel 
mogelijk buiten de spits kunnen reizen. Zo kunnen mensen die een essentieel beroep heb-
ben, ook veilig blijven reizen.

Geen schoolbussen
In Limburg organiseert Arriva het openbaar vervoer. Onze scholen zijn daarom afhankelijk 
van de beslissingen van Arriva. Zij geven aan dat de meeste treinen vanaf 1 juni weer de 
dienstregeling volgen. Er gaan dan ook weer meer bussen rijden. In die treinen en bussen 
mag iedereen instappen*. Er rijden dus geen speciale schoolbussen. Omdat iedereen 1,5 
meter afstand moet houden, kan een bus sneller ‘vol’ zitten. Dan zal de bus de halte voorbij 
rijden. Arriva heeft beloofd dit goed in de gaten te houden. Zo kan Arriva extra bussen inzet-
ten als dat nodig is. Op arriva.nl vind je altijd de dienstregeling van dat moment.

*Natuurlijk reizen we alleen als het echt nodig is. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes
http://www.arriva.nl

