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Middelbare scholen mogen na de zomervakantie weer volledig opengaan. Leerlingen hoeven 
dan geen anderhalve meter afstand meer te houden tot elkaar. Wel moeten de leerlingen nog 
altijd voldoende afstand houden tot medewerkers. Dat heeft het kabinet vanavond besloten 
op basis van de nieuwste adviezen van deskundigen. Wat zal het fijn zijn om iedereen weer 
samen op school te mogen verwelkomen!*

Terugblik
Na weken van afstandsonderwijs ontvangen we sinds 2 juni weer leerlingen op school. He-
laas kunnen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school zijn, omdat iedereen anderhalve me-
ter afstand moet houden tot elkaar. Daar komt héél veel bij kijken: alleen al het maken van 
aangepaste roosters is een hele klus. Het kan dus soms best lastig zijn, maar iedereen doet 
ontzettend z’n best en dat is mooi om te zien!

Versoepeling
Nu leerlingen vanaf augustus geen afstand meer tot elkaar hoeven te houden, wordt het 
makkelijker om het onderwijs weer meer op school plaats te laten vinden. Daar zijn we maar 
wat blij mee! Maar:

• Leerlingen moeten nog altijd 1,5 meter afstand houden tot onderwijsmedewerkers;
• Docenten en ondersteunend personeel dienen onderling ook 1,5 meter afstand te hou- 

  den;
• Hygiënemaatregelen van het RIVM blijven van kracht;
• Bij klachten moeten leerlingen en medewerkers nog altijd thuisblijven (en indien van

toepassing getest worden). Heb je last van chronische verkoudheid of hooikoorts? Wan- 
  neer de klachten niet anders zijn dan je gewend bent, dan mag je gewoon naar school 

komen. Wijken de klachten af? Blijf dan thuis en/of laat je testen door de GGD. In speci- 
  fieke situaties kan de GGD verder uitsluitsel bieden.

• Leerlingen en medewerkers die behoren tot een risicogroep of die huisgenoten hebben
die tot een risicogroep behoren kunnen indien nodig en na overleg nog altijd worden vrij
gesteld van fysiek onderwijs.

• Contactmomenten moeten worden beperkt door bijvoorbeeld gespreide pauzes en be- 
  gintijden.

• De regels voor vervoer blijven grotendeels van kracht: leerlingen gaan dus nog altijd
zoveel mogelijk op de fiets of lopend. Scholen dienen ervoor te zorgen dat leerlingen die
echt afhankelijk zijn van het OV, ook na de vakantie zoveel mogelijk buiten de spits kun
nen reizen.

• De versoepeling brengt dus ook nog altijd uitdagingen met zich mee. Gedeeltelijk onli- 
  ne onderwijs blijft daarom tot de mogelijkheden behoren. Het ministerie van OCW zal 

samen met het onderwijs kijken wat er volgend schooljaar nodig is om alles in goede 
banen te leiden. Ook de VO-raad kwam dinsdag 30 juni met nieuwe richtlijnen. Daar  
spelen onze scholen uiteraard op in.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm
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Ingangsdatum
Hoewel de aangekondigde versoepelingen officieel vanaf 1 juli gelden, is het volgens de mi-
nister-president niet de bedoeling dat de scholen nu nog snel het roer omgooien. Vooralsnog 
houden we dan ook vast aan de huidige situatie, en zullen we de aanwijzingen van de VO-
raad en het ministerie van OCW blijven volgen. Houd altijd voor de meest actuele stand van 
zaken de veel gestelde vragen in de gaten op deze pagina.

Activiteiten
Inmiddels is duidelijk dat de regels rondom bijvoorbeeld diploma-uitreikingen ook versoepeld 
zijn. Niet alleen hoeven leerlingen geen afstand meer tot elkaar te houden, maar vanaf 1 juli 
zijn er ook weer meer mensen welkom tijdens openbare evenementen. Wel moeten altijd 
de hygiënemaatregelen van het RIVM en de regels van de rijksoverheid worden opgevolgd. 
Voor diploma-uitreikingen die binnen plaatsvinden geldt op dit moment het volgende:

• Is het mogelijk om vooraf een zitplaats te reserveren en vindt er een gezond  
  heidscheck plaats? Dan mogen er meer dan 100 personen bij elkaar komen, zolang 
  ouders en medewerkers maar 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar en de leer 
  lingen.

• Is er geen sprake van zitplaatsen met reservering én een gezondheidscheck? Dan  
  mogen er maximaal 100 mensen in een binnenruimte aanwezig zijn. Ook dan geldt  
  dat men altijd 1,5 meter afstand moet kunnen houden.

Voor buitenlocaties met vaste zitplaatsen, gezondheidscheck en reservering geldt geen 
maximumaantal gasten meer. Voorwaarde is wel dat iedereen altijd 1,5 meter afstand kan 
houden. Is het niet mogelijk om buiten een vaste zitplek te reserveren of wordt er geen ge-
zondheidscheck uitgevoerd? Dan geldt een maximumaantal van 250 personen (onder de-
zelfde voorwaarden).

*Onder voorbehoud
Het is belangrijk om te vermelden dat dit besluit onder voorbehoud is genomen. Zoals de 
minister-president het vanavond zei: ‘We hebben dit samen gedaan en samen bereikt. Door 
afstand te houden geven we ruimte aan elkaar.’ Alles hangt nu dus af van hoe het coronavi-
rus zich gaat ontwikkelen tijdens de zomervakantie. Onze scholen blijven daarom rekening 
houden met verschillende scenario’s, zodat we ook op een onverhoopte negatieve ontwikke-
ling zijn voorbereid. Uiteraard houden we in die plannen ook rekening met de ervaringen van 
ouders en leerlingen met het afstandsonderwijs binnen SOML.

Voor nu hopen we dat iedereen in goede gezondheid en op prettige wijze dit wel heel bijzon-
dere schooljaar kan afsluiten. Succes met de laatste loodjes, hou vol en voor alle geslaag-
den: geniet van jullie diploma-uitreiking!

https://www.soml.nl/wp-content/uploads/2020/10/Veel-gestelde-vragen-over-het-coronavirus-SOML.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.soml.nl/2020/05/ouders-leerlingen-positief-afstandsonderwijs/
https://www.soml.nl/2020/05/ouders-leerlingen-positief-afstandsonderwijs/
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