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Betreft: Openstelling scholen en Kinderopvang De Linge per 8 februari 2021 
 
Huissen, 4 februari 2021 
 
De basisscholen en kinderopvang mogen weer open per 8 februari aanstaande. Dat heeft het demissionair 
kabinet besloten. Het kabinet volgt daarmee de adviezen van het OMT op dat adviseerde om basisonderwijs 
weer open te stellen.  
 
De Linge is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe 
heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan. Ondanks onvermoeibare inzet van onze collega’s om zo 
goed mogelijk thuisonderwijs te bieden, is fysiek onderwijs nog altijd kwalitatief het beste voor de leerlingen. 
Niet in de laatste plaats is het fijn dat kinderen straks weer leeftijdsgenootjes kunnen zien.  
 
De voornaamste reden waarom de scholen open kunnen, is omdat het OMT concludeert dat kinderen voor wat 
betreft de Britse variant, weinig bijdragen aan verspreiding van het virus. Op basis van deze conclusie kan 
volgens het kabinet het basisonderwijs met aanvullende maatregelen open.  
 
Onze scholen nemen de ruimte om hun plannen uit te kunnen werken, zodat de scholen en kinderopvang hun 
plannen kunnen uitwerken en de heropening kunnen organiseren. Daarbij blijft voorop staan dat van niemand 
het onmogelijke wordt verwacht.  
 
Afspraken die gelden tot nader orde: 

- Alle IKC’s (kinderopvang, peuteronderwijs en onderwijs) en scholen gaan open met uitzondering van 
de BSO. 

- Eén ouder brengt en haalt hun kind(eren) tot aan de poort. Ouders houden onderling anderhalve 
meter afstand en dragen een mondkapje. 

- Kinderen van de bovenbouw dragen in de gangen een mondkapje. 

- Kinderen met lichte klachten blijven thuis (verkoudheid, keelpijn, hoesten, niezen) en krijgen 
onderwijspakketten voor thuis. 

- Bij een positief geteste leerling blijft de hele groep vijf dagen in quarantaine. 

- Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen, dit is vrijwillig. Leerlingen die zich niet laten testen blijven 
nog 5 dagen langer in quarantaine. Dit is in lijn met het quarantainebeleid dat per december geldt.  

- Noodopvang BSO gaat open voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen zich daarvoor aanmelden via 
kinderopvang@delinge.nl.  
 

De directeur van uw school informeert u zo spoedig mogelijk over IKC/school specifieke zaken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Theo Pruyn 
directeurbestuurder 
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