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Scholen op 8 februari weer open
Op 8 februari gaan alle basisschoolleerlingen in Nederland weer naar school. De
regering en het RIVM zijn ervan overtuigd dat de scholen verantwoord open kunnen.
We zijn blij dat wij de kinderen weer op school les mogen geven, al zijn er wel extra
voorzorgsmaatregelen nodig. Die hebben te maken met de extra besmettelijke
Engelse variant, die in Nederland voor steeds meer besmettingen verantwoordelijk
is. Daarnaast is het heel belangrijk dat we ons blijven houden aan de hygiëne- en
afstandsregels zoals we dat ook vóór de sluiting van de scholen deden. We hebben
met het team (in afstemming met het bestuur en de medezeggenschapsraad) de
onderstaande afspraken en adviezen besproken:

Check uw mail of schoolapp om 7:30 uur
Door de extra voorzorgsmaatregelen, waarover wij u hieronder meer vertellen, is de
kans dat lesdagen uitvallen groter dan in de vorige periode. Daarom blijft het
belangrijk dat u iedere schooldag controleert of uw kind naar school kan. Heeft u geen
e-mail of appje van de school, dan gaat de schooldag gewoon door. Is er wel een
bericht, dan leest u daarin hoe de dag eruit gaat zien. We raden u daarom aan om op
schooldagen om 7:30 uur uw e-mail of app te checken op berichten van de school.
Dan hoeft u niet voor niets de deur uit als uw kind geen les op school heeft.

Alle kinderen worden verwacht
Alle kinderen die gezond zijn en niet in quarantaine zitten, moeten naar school. Het
ministerie heeft besloten dat de leerplicht normaal van kracht is.

Uitgeleende chromebooks retourneren
Verschillende ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor hun
kind(eren) een chromebook te lenen. Deze moeten maandagochtend weer mee naar
school genomen worden.

Online onderwijs alleen in geval van quarantaine
Nu de scholen weer open gaan, staan onze leerkrachten weer voor de klas. Zij kunnen
daarnaast niet ook online onderwijs geven. In geval van quarantaine zal de leerkracht
contact met u opnemen voor eventueel thuiswerk.
Is de hele klas in quarantaine, of is de leerkracht in quarantaine en zijn de kinderen
daarom thuis, dan doet de school zijn uiterste best om wel online onderwijs te geven.
Voor de clusters 1 t/m 3 worden er dan weer een thuiswerkpakket gemaakt.

Extra voorzorgsmaatregelen
Bij besmetting gaan hele groepen in quarantaine
Ondanks dat we met zijn allen voorzichtig zijn en ons goed aan de maatregelen
houden, is het mogelijk dat een leerling of een personeelslid besmet raakt met het
coronavirus. In dat geval ondernemen we meteen, in overleg met de GGD, actie.
Personen die met de besmette leerling of leerkracht in aanraking zijn geweest,
moeten in quarantaine. Dat kan betekenen dat de hele klas of zelfs de hele school in
quarantaine gaat. Dit geldt voor alle leerlingen, ongeacht de leeftijd.
Na vijf dagen quarantaine kunnen de leerlingen en leerkrachten zich dan laten testen.
Wie niet besmet is, mag na een negatieve test weer naar school. Wij verzoeken u
vriendelijk om het bewijs van de negatieve test te mailen naar de directie. Wilt u uw
kind niet laten testen, houdt u er dan rekening mee dat het extra lesdagen mist. In
dat geval kan uw kind pas na 10 dagen weer naar school, als uw kind geen klachten
heeft.

Met verkoudheidsklachten voorlopig niet naar school
Op dit moment wordt er door het OMT (Outbreak Management Team) verder onderzoek gedaan naar de
richtlijnen voor kinderen die verkouden zijn, in verband met de extra besmettelijkheid van de Britse variant.
Tot we daar als scholen meer informatie over krijgen, nemen we het zekere voor het onzekere. We vragen u
om uw kind met verkoudheidsklachten (hoesten, snotneus en/of keelpijn) niet naar school te sturen. Hoe lastig
dat ook is in deze tijd. Als de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven, passen we deze richtlijn
aan. De school houdt u daarvan op de hoogte.

Iedere besmetting melden
Voor ieders veiligheid en om ervoor te zorgen dat leerlingen en leerkrachten zo weinig mogelijk tijd in
quarantaine doorbrengen, is het belangrijk dat u het meteen op school meldt als er in uw gezin corona is
vastgesteld. Het kan best zijn dat u daar tegenop ziet. Maar houdt u dan alstublieft in gedachten dat uw
melding de hele school beschermt. Dat het ons helpt om ervoor te zorgen dat de lessen zo veilig mogelijk
plaatsvinden. Zelfs als het betekent dat we een klas of misschien wel de hele school naar huis moeten sturen.
Het is nooit uw schuld, niemand kijkt u erop aan. Niemand komt bovendien te weten dat de melding van u
kwam. Dus als het uw gezin treft, neem contact op met de school, ook bij twijfel.

Brengen en halen
De overheid benadrukt nog eens extra dat ouders zich bij het brengen en halen van hun kinderen nauwkeurig
aan de voorschriften moeten houden. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 komen bij voorkeur alleen naar school.
Jongere kinderen kunnen door één ouder gebracht en gehaald worden. Houdt het afscheid zo kort mogelijk en
wacht bij het ophalen op de afgesproken plek, 1,5 meter verwijderd van de andere ouders. Als de school uit is
vertrekt u zo snel mogelijk met uw kind weer naar huis. Op het plein verzoeken wij u om een mondkapje te
dragen. Wij maken net als de vorige keer weer gebruik van gescheiden ingangen: cluster 1-2-3 gaan via de
voordeur het gebouw in; cluster 4-7-8 via de pleinkant. Cluster 5 gaat via de hoofdingang op het WOC, groep
6a gaat via de nooduitgang bij de sporthal naar boven en komt meteen uit bij het leslokaal, de leerlingen van
groep 6b gaan via de zijingang van de GGD en het Kinderdagverblijf naar binnen. Zij kunnen hier meteen naar
boven en komen dan ook uit bij hun klaslokaal. In alle gevallen geldt: houd bij de ingangen zoveel mogelijk
onderlinge afstand. Cluster 7 en 8 gaan per groep om 13.55 uur uit, alle andere groepen om 14.00 uur.

Indeling groepen
Wij nemen het advies van de overheid ter harte om de kinderen van de midden- en bovenbouw in kleinere
groepen in een lokaal te plaatsen. De clusters 3, 4 en 5 werken in groepjes variërend van twee tot maximaal
vijf en de clusters 6-, 7 en 8 werken in tweetallen. Het is niet mogelijk om iedere groep apart buiten te laten
spelen in de pauzes. Hier zullen we (in overleg met de buurscholen) het maximaal haalbare proberen te
realiseren. We proberen om de verplaatsingen tot een absoluut minimum te bepreken. Indien gewenst kan
een kind een waterflesje mee naar school nemen.

Het gebruik van mondkapjes binnen de school
De overheid heeft aangegeven dat het wenselijk is dat kinderen van cluster 7 en 8 bij het verplaatsen binnen
het gebouw een mondkapje dragen. Dit kunnen wij niet verplichten. Wel vinden we het erg prettig als de
kinderen van cluster 6, 7 en 8 een mondkapje meekrijgen en deze in de gang dragen. Zij doen dit mondkapje
af als zij in het klaslokaal op hun eigen werkplek zitten. wilt u vooraf aan uw kind uitleggen hoe met het
mondkapje om te gaan?

Oudergesprekken
Het is de tijd van het jaar waarin veelal oudergesprekken plaatsvinden. Gezien de omstandigheden is het niet
mogelijk om dit soort gesprekken op school te voeren. De gesprekken worden daarom via videobellen
gehouden. U wordt hierover in voorkomende gevallen door de school geïnformeerd. Leerkrachten wordt
geadviseerd om zo snel mogelijk na schooltijd naar huis te gaan. Zij zijn daarom dan ok niet telefonisch
bereikbaar. Eventuele vragen dan aub via de mail.

Voorlopig geen gymlessen binnen
Op dit moment is het nog niet wenselijk de gymzalen te gebruiken. Tot de voorjaarsvakantie wordt er niet in
de zaal gegymd door de kinderen van de clusters 3 t/m 8. We kijken wat er mogelijk is om buiten of in het
lokaal aan bewegingsactiviteiten te doen. Kleuters spelen wel in het speellokaal.

Ondersteunende medewerkers in school
•

•
•

Om het onderwijsleerproces voor alle leerlingen zo goed mogelijk door te laten gaan, zijn de onderwijs
ondersteundende begeleiders welkom op school. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ambulante
begeleiders (fysiotherapie, logopedie e.d.). Deze begeleiding vindt buiten het klaslokaal plaats. De
ambulant begeleider heeft alleen contact met de leerlingen, die hij/zij begeleidt. Ook hier geldt dat zij
afstand houden en alleen worden toegelaten als zij klachtenvrij zijn;
Om hun stage zo goed mogelijk door te laten lopen, zijn stagiairs van harte welkom. Daarbij blijven zij in
de groep, waar zij stage lopen. Zij hebben geen contact met andere groepen. Ook hier geldt dat zij alleen
worden toegelaten als zij klachtenvrij zijn;
Om de leerkrachten lunchpauze te geven, komen de pauzebegeleiders ook naar school.

Activiteiten die aangepast worden of niet doorgaan
Alle activiteiten die gepland staan voor hele groepen gaan voorlopig niet door. Tot aan de voorjaarsvakantie
betreft dit in ieder geval de schoolfotograaf en het festival. Over de toetsen, rapporten en de daarbij horende
gesprekken ontvangt u volgende week nader bericht. Om zoveel mogelijk lestijd te winnen hebben we besloten
om de komende studiedag een gewone lesdag te maken. Alle kinderen worden vrijdag 19 februari dus
gewoon op school verwacht.

Buitenschoolse opvang (BSO)
De buitenschoolse opvang is vooralsnog alleen open voor de noodopvang. Als u gebruik maakt van deze
opvang, krijgt u als het goed is informatie van de BSO-organisatie.

Maatregelen die ook nu nog gelden
Afstand houden
Geen ouders in de school
Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden. Daarom is het belangrijk dat er niet meer volwassenen in de
school zijn dan noodzakelijk is. U mag als ouder de school daarom niet in. Ook niet als u de juf of meester even
wilt spreken. In dat geval kunt u bellen met de school en kunt u telefonisch of via videobellen met de leerkracht
overleggen.
Brengen en halen
Kinderen komen als dat kan zoveel mogelijk alleen naar school. Als u uw kind wel brengt, dan is het
uitgangspunt daarbij dat u in staat bent om 1,5 meter afstand te bewaren tussen u en de andere ouders.
Daarom zijn de algemene regels:
• U komt met zo weinig mogelijk volwassenen naar school (maximaal één per gezin) en neemt als het kan
ook buurkinderen mee;
• Draag bij voorkeur een mondkapje;
• U houdt het afscheid bij de school zo kort mogelijk;
• Kinderen betreden de school via de aangewezen ingang;
• Wacht uw kind op, op de plek die de school daarvoor aangewezen heeft;
• Als de school afgelopen is, vertrekt u zo snel mogelijk weer naar huis.
Binnen de school
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden in de school of op het schoolplein. Wel
beperken we het aantal contacten dat ze hebben waar dat kan.

Leerkrachten houden bij voorkeur wel 1,5 meter afstand van de kinderen, tenzij dat niet mogelijk is. Bij kleuters
of als er een leerling getroost moet worden, kan de leerkracht gewoon dichterbij komen. Om te voorkomen
dat leerkrachten met onnodig veel kinderen in contact komen, worden de kinderen zoveel mogelijk in hun
eigen klas gehouden. Leerkrachten en andere volwassenen in de school houden onderling 1,5 meter afstand
van elkaar.

Hygiëne
Algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht
De extra hygiëneregels die tot nu toe golden, zijn nog steeds van kracht. Het is handig als u ze nog even met
uw kind oefent.
• Handen ontsmetten of wassen als je binnen komt, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten,
natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. De school heeft in iedere groep pompjes
met handgel, maar kinderen mogen dat vanzelfsprekend ook evt. van thuis meenemen.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je handen.
• Schud geen handen.
Extra oog voor hygiëne in de school
Onze scholen zorgen ervoor dat de bovenstaande hygiënemaatregelen zoveel mogelijk worden nageleefd.
Ventilatie
Onze scholen zorgen ervoor dat er zo maximaal mogelijk wordt geventileerd. Voor sommige kinderen kan het
daardoor wat frisser zijn in het lokaal. Het is daarom raadzaam om de kinderen een vest of een trui mee te
geven.

Thuisblijven bij ziekte
Wat zijn de regels als uw kind of iemand in uw gezin klachten heeft?
• Het kind blijft thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Het kind moet dus volledig klachtenvrij zijn.
• Het kind blijft ook thuis als een huisgenoot, naast milde corona klachten, koorts of last van benauwdheid
heeft.
• Het mag wel naar school als je chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts hebt.
Verjaardagen
Vanaf hun vijfde jaar mogen de kinderen hun verjaardag voorlopig alleen vieren in hun eigen groep. De
traktatie graag voorverpakt!

Houd contact met de school
Mocht u ondanks de bevindingen van het RIVM toch besluiten om uw gezonde kind niet naar school te laten
gaan, realiseert u zich dan dat wij Leerplicht daarvan op de hoogte moeten stellen en dat wij geen onderwijs
op afstand meer kunnen aanbieden. Onderwijs geven zult u dan vanaf 8 februari helemaal zelf moeten
doen. Wij vragen u om in het belang van uw kind in ieder geval nauw contact te houden met de school.
‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ is de slogan van de overheid. De deskundige adviezen van
het RIVM samen uw en onze inzet om de maatregelen nauwgezet op te volgen, gaan er hopelijk voor zorgen
dat uw kinderen en onze leerlingen het schooljaar op school kunnen afmaken. Wij zijn blij ze maandag weer in
de klassen te zien.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de directie van de school
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