
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update 21 april #CoronASS #4 
Maak de actuele maatregelen rondom het 

Coronavirus weer duidelijk voor je kind met ASS 
 

Basisschool: 
Vanaf maandag 11 mei, gaan alle kinderen van de basisschool weer voor de 
helft van de tijd naar school.  

 
Let op: Als je naar het speciaal (basis)onderwijs gaat, ga je weer op de 
gewone tijden naar school, net als voor het Coronavirus. 
 
School maakt uiterlijk 8 mei een plan hoe dit bij jou op school gaat: 
- wat ga je doen op school en wat ga je thuis doen aan schoolwerk? 
- wanneer ga je naar school; welke dagen/tijden? 
- met wie zit je in de klas? 
- waar zit je in de klas? 
- hoe papa/mama jou naar school brengen en ophalen. 
 

Voortgezet (speciaal) onderwijs: 
De leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan nog niet naar 
school en krijgen thuisonderwijs. In de week voor 20 mei vertelt Mark Rutte 
of de school 1 juni weer opengaat of nog langer dicht blijft. 
 

BSO/gastouder: 
Vanaf maandag 11 mei, mag je ook weer naar de BSO of je gastouder op de 
dagen dat je naar school gaat. 
Papa/mama besluiten of jij naar de BSO/gastouder gaat. 
 

Buiten sporten: 
- Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf dinsdag 28 april weer samen 

buiten sporten (bv voetbal) 
- Jongeren vanaf 13 tot en met 18 jaar mogen vanaf 28 april weer samen 

buiten sporten als ze daarbij anderhalve meter afstand houden (bv 
tennissen, bal overspelen of op doel schieten) 
 
→ Uitzondering: officiële wedstrijden gaan niet door 
→ Regels: thuis douchen/omkleden en geen ouders mee om te kijken 
 

Evenementen 
Tot 1 september gaan alle evenementen niet door (bv de avond4daagse).  

  

 

 

Bij klachten 
(hoesten (> 20 keer) 
en/of koorts) 
 blijf je thuis 

Bij vragen 
waarom wel/niet 
naar school? 

Gebruik extern gezag: 
Dat is een besluit van 
Mark Rutte (baas van 
Nederland) op advies 
van het RIVM/OMT 
(groep specialisten van 
nieuwe of zeldzame 
ziektes, zoals het 
Coronavirus).  
Met deze nieuwe regels 
is het, het veiligst voor 
iedereen in Nederland. 

Basisregels blijven: 
 
Je blijft zoveel 
mogelijk thuis; spelen 
met een vriendje mag 
 
Papa/mama werken 
zoveel mogelijk thuis 
 
Houd anderhalve 
meter afstand (jonger 
dan 13 jaar, dan niet 
nodig bij buiten spelen 
en buiten sporten) 
 
Verkouden = thuis 
Koorts = gezin thuis 
 
Handen wassen voor 
elke maaltijd en altijd 
als je weer thuis komt 
 
Je niest/hoest in je 
elleboog 
 
Zie ook mijn vorige 
#CoronASS documenten 
www.autismehuis.nl/corona  

 

Elk kind met autisme is uniek en vraagt om maatwerk. Dit overzicht is mede gebaseerd op de methode Geef me de 5©.  
 Pas de tips gerust aan, aan de actualiteit, realiteit en/of het niveau wat jouw kind nodig heeft.  

 
Janette Zomer – orthopedagoog Autismehuis 

Check onze speciale site voor alle stappenplannen rondom #CoronASS: www.autismehuis.nl/corona  

http://www.autismehuis.nl/corona
http://www.autismehuis.nl/corona

