
Per 8 juni a.s. gaan alle basisscholen weer volledig open. In deze mail informeren wij als bestuurders 
jullie over de gevolgen van deze maatregel voor de scholen van Consent, KOE en VCO. 

Protocol 

Bij deze mail is het ‘Protocol volledige opening basisonderwijs’ toegevoegd. We verzoeken jullie 
goed kennis te nemen van de inhoud van het hele protocol. 

Groepsactiviteiten zoals schoolreizen en musicals 

We hebben jullie geïnformeerd over ons voornemen om alle schoolreizen voor de maanden juni en 
juli te annuleren, ook de alternatieven voor groep 8 (slapen in school of op schoolterrein). Dit 
voornemen hadden wij op basis van de op dat moment beschikbare informatie. Inmiddels is er 
nieuwe informatie beschikbaar.  In het nieuwe protocol is over groepsactiviteiten zoals schoolreizen, 
vieringen, musicals en excursies het volgende opgenomen: 

Het is als vanzelfsprekend eigen schoolbeleid hoe invulling te gaan geven aan het lesaanbod. Scholen 
wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, 
schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten gelden de algemene 
richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van 
verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging hierover zal op school- of 
bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen 
de richtlijnen van het RIVM. Indien een groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij 
voorkeur buiten en in de eigen vaste klas of groep plaats. 

Wij sluiten ons hierbij aan: we adviseren jullie dringend om zeer terughoudend te zijn met 
groepsactiviteiten. Als je besluit activiteiten zoals een schoolreis en/of een musical te organiseren, 
zijn die enkel mogelijk voor zover dat passend is binnen de op dat moment geldende richtlijnen en 
voorschriften van de overheid/ RIVM. School is ervoor verantwoordelijk dat de activiteiten 
plaatsvinden binnen de richtlijnen en voorschriften.  

Ten aanzien van het overnachten in de school of op het schoolterrein: dit is in strijd met de 
benodigde vergunning en derhalve niet toegestaan. Dit heeft te maken met eisen van 
brandveiligheid. Daarnaast speelt de aansprakelijkheidsverzekering en de brandverzekering een rol. 

 


