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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Marieke le Noble, Hart voor BNM 

Datum indiening: 28 mei 2020 

Datum antwoord: 16 juni 2020 

Onderwerp: 4-jarigen school tijdens Corona 

 
Inleiding 
Hart voor BNM heeft recent verschillende keren gehoord dat basisscholen in onze gemeente actief proberen ouders te 
ontmoedigen hun kinderen die in deze periode 4 jaar worden, te laten starten op de basisschool. In plaats daarvan wordt 
ouders gevraagd te overwegen hun kind pas na de zomervakantie te laten starten. Hart voor BNM vindt dit een zorgelijke 
ontwikkeling, enerzijds omdat kinderen recht hebben om vanaf hun vierde verjaardag onderwijs te genieten en ouders daar 
ook van uit mogen gaan, anderzijds omdat scholen kennelijk niet voorbereid zijn tijdens coronatijd op het ontvangen en 
begeleiden van kinderen die voor het eerst naar school gaan en daar enige extra ondersteuning van ouders en/ of leerkrachten 
bij nodig hebben. 
 
Vraag 1 
Heeft het college inzicht in het aantal scholen in onze gemeente dat ouders gevraagd heeft hun kind dat in deze periode 4 
wordt, pas na de zomervakantie naar school te laten gaan? Zo ja, hoeveel scholen betreft dit, en hoeveel kinderen stellen hun 
eerste schooldag (minimaal) enkele maanden uit naar aanleiding van dit verzoek? 
 
Antwoord 
Wij hebben bij een klein aantal scholen signalen ontvangen dat zij ouders adviseren hun kinderen, die in deze periode 4 jaar 
worden, na de zomervakantie te laten starten op school. Op het moment dat wij deze signalen ontvangen, nemen wij direct 
contact op met de betreffende directeur. Daarnaast hebben wij alle basisscholen een bericht hierover gestuurd. De kinderen 
hebben recht op onderwijs en zijn gewoon welkom op school vanaf 11 mei net als alle andere leerlingen. Dat geldt ook voor de 
leerlingen die nog niet gestart waren en vanaf 11 mei (of later) starten. Deze informatie is ook verspreid door het ministerie en 
de PO-raad. 
 
Wij kunnen het advies van de scholen begrijpen, omdat het een bijzondere tijd is voor kinderen om te wennen op school. Zo 
konden zij de afgelopen weken slechts een aantal dagen/dagdelen in de week naar school. Aan de andere kant zorgt dit ook 
voor problemen bij ouders. Soms is er bij de kinderopvang geen plaats meer, omdat er gerekend is op het vertrek van het 
desbetreffende kind in de ‘oude’ kinderopvanggroep. In dergelijke situaties hebben we de kinderopvangorganisatie en school 
met elkaar in contact gebracht om ouders te adviseren en de verschillende opties met elkaar te bespreken. Uiteindelijk is de 
keuze aan de ouders of ze hun kind voor of na de zomervakantie laten starten op school. Daardoor hebben wij geen zicht op 
hoeveel ouders de eerste schooldag uitstellen.  
 
De gemeente faciliteert de samenwerking tussen kinderopvang en scholen en wijst hen op hun verantwoordelijkheden hierin. 
Indien scholen, kinderopvangorganisaties en ouders er samen echt niet uit zouden komen, kunnen wij ook een rol spelen. Dit 
is tot op heden nog niet gebeurd.  
 
Vraag 2 
Hoe staat het college tegenover dit verzoek van scholen?  
 
Antwoord 
Zie antwoord 1 
 
Vraag 3 
Is het college met scholen in gesprek over hoe zij met de regels kunnen omgaan in dit soort situaties?  Is het college met 
scholen in gesprek over in hoeverre te verwachten is -ook gezien de voorbereidingen die in andere branches al getroffen 
moeten worden voor ‘het nieuwe normaal’ na de zomer - dat de social distancing regels na de zomervakantie al weer zodanig 
versoepeld zijn dat er geen procedures hoeven worden uitgedacht om te faciliteren dat ouders hun kinderen op een veilige en 
rustige manier aan hun schoolcarrière kunnen laten beginnen? 
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Antwoord 
Het college heeft veel gesprekken gevoerd met scholen en kinderopvangorganisaties over de situaties vóór de 
zomervakantie. Zo zijn er gesprekken met het voortgezet onderwijs geweest over het inregelen van de social distancing 
regels per 2 juni.  
Vooralsnog hoeven geen procedures uitgedacht te worden voor wat betreft het basisonderwijs en het loslaten van social 
distancing, want tot op heden verloopt social distancing daar goed. Indien versoepeling hierin mogelijk is, wachten we eerst 
de regels en protocollen van het ministerie en de brancheorganisatie af.  


