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Allemaal weer naar school
Op 8 juni gaan alle basisschoolleerlingen in Nederland weer zo volledig mogelijk naar
school. We zijn blij dat de regering en het RIVM ervan overtuigd zijn dat het veilig is
om weer met zijn allen naar school te gaan. Daarbij is het wel heel belangrijk dat we
ons blijven houden aan de hygiëne- en afstandsregels.

Check uw mail om 7:30 uur

Doordat leerkrachten met verkoudheidklachten niet mogen werken totdat zij getest
zijn op het coronavirus, kan het zijn dat er vaker een lesdag voor uw kind uitvalt dan
gebruikelijk is; vervangers zijn extra moeilijk te vinden in de huidige omstandigheden. We raden u daarom aan om op schooldagen om 7:30 uur uw e-mail te
checken op berichten van de school. Dan hoeft u niet voor niets de deur uit als de
leerkracht ziek blijkt te zijn.

Wat verandert
Thuishouden, alleen met geldige reden

De afgelopen weken hebben we geaccepteerd dat niet alle ouders het veilig genoeg
vonden om hun kind naar school te sturen. Nu er, na de gedeeltelijke opening van de
scholen, geen grote stijging is van het aantal besmettingen en de scholen weer
volledig open gaan, is het de bedoeling dat ook echt alle gezonde kinderen weer
naar school komen. Is uw kind gezond en zijn uw gezinsleden gezond? Dan is er geen
gegronde reden meer om uw kind thuis te houden.
Leerplicht heeft ons opdracht gegeven om alle kinderen die zonder geldige reden
niet op school verschijnen, bij hen te melden. Zij nemen dan contact op met de
ouders.

Vaste vrijwilligers mogen weer ondersteunen

Op onze scholen zijn vrijwilligers onmisbaar, maar met het beperken van het aantal
volwassenen in de school, konden we de afgelopen weken nog niet van hun diensten
gebruik maken. Dat verandert per 8 juni. Dan mogen vaste vrijwilligers, die een
vrijwilligersvergoeding van de school ontvangen, hun taken in de school weer gaan
uitoefenen, zoals bijvoorbeeld toezicht houden tijdens de pauzes.

Zorgverlening in de school kan weer worden opgestart

In scholen waar bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie wordt gegeven door
externen, wordt deze zorg weer opgestart. Voor deze zorgverleners gelden dezelfde
hygiëne- en afstandsregels als voor leerkrachten en medewerkers uit hun eigen
beroepsgroep.

Stagiairs zijn weer welkom

Onze scholen zijn gecertificeerde opleidingsscholen. Hierdoor zijn er normaal
gesproken altijd stagiairs die praktijkervaring opdoen in onze scholen. Zij staan over
het algemeen te trappelen om weer bij ons aan de slag te kunnen en binnen de
nieuwe richtlijnen mag dat ook. Vanzelfsprekend houden ook zij zich aan de hygiëneen afstandsregels.

Wat blijft
Afstand houden
Geen ouders in de school
Volwassenen moeten nog steeds 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
Iedere school maakt zelf afspraken met ouders over het veilig brengen en ophalen van de kinderen.
Uitgangspunt daarbij is 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 1 per gezin) en neemt als
het kan ook buurkinderen mee;
• U houdt het afscheid bij de school zo kort mogelijk;
• Als de school afgelopen is, vertrekt u zo snel mogelijk weer naar huis.
Binnen de school
Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 afstand te houden in de school of op het schoolplein. Wel
beperken we het aantal contacten dat ze hebben waar dat kan. Dat kan bijvoorbeeld door looproutes
aan te houden in de school en door het schoolplein op te splitsen in delen, waardoor niet iedereen
door elkaar heen loopt.
Leerkrachten houden bij voorkeur wel 1,5 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. In
vrijwel alle klassen is een plastic scherm aanwezig. Deze kan gebruikt worden in situaties
waarbij een leerling en leerkracht zo veilig mogelijk dichter bij elkaar willen komen, bijvoorbeeld bij
extra uitleg. 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.
• Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
• Was je handen voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten,
natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
• 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. Zo zijn er vaste momenten waarop leerlingen hun handen wassen, zoals bij het
binnengaan van de school, voor en na de pauze en natuurlijk na gebruik van het toilet.

Thuisblijven bij ziekte
Wanneer kan uw kind wel of tijdelijk niet naar school?
Iedereen die gezond is, kan naar school, tenzij er iemand in het gezin is die benauwdheidsklachten
heeft en/of koorts. In dat geval mag uw kind pas naar school als iedereen in het gezin 24 uur geen
klachten meer heeft.
Heeft uw kind zelf last van neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, moeilijk
ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en
proeven, verhoging (tot 38 graden Celsius) of
koorts, dan mag het niet naar school. Pas als uw
kind 24 uur geen klachten meer heeft,
mag het weer naar school.
Als iemand in uw gezin het coronavirus heeft,
gaat uw kind vanzelfsprekend niet naar school.
Iedereen kan sinds 1 juni getest worden op
corona. Dus heeft iemand uit uw gezin milde
klachten die op corona kunnen duiden, belt u
dan 0800-1202 om een test aan te vragen.
Behoort uw kind tot een risicogroep dan kan het
vrijgesteld worden van onderwijs op school. Of
uw kind in dat geval wel of niet naar school komt
besluit u in overleg met de school en de behandelend arts. Als niet het kind zelf, maar een gezinslid
tot een risicogroep behoort, dan beslist u ook in overleg met de school en de behandelend arts over
het wel of niet naar school gaan van het kind.
Ziek of hooikoorts?
In deze tijd van het jaar komen veel hooikoortsklachten voor. Heeft uw kind last van hooikoorts,
meld dit dan bij de leerkracht. Deze klachten lijken voor een deel op de klachten van COVID19. Het
RIVM heeft op Twitter een filmpje geplaatst met uitleg over de verschillen. Twijfelt u? Kijk dan of dit
filmpje u meer duidelijkheid geeft. U vindt het op:
https://twitter.com/rivm/status/1257233724518862851
>> Meer gedetailleerde informatie over thuisblijven, vindt u op https://lci.rivm.nl/leefregels
>> Meer gedetailleerde informatie over thuisblijven als iemand in het gezin corona heeft vindt u op
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Geen gymlessen binnen
Als onze scholen gymnastiek- of bewegingslessen geven, dan doen zij dat buiten. De scholen mogen
nog geen gebruik maken van de gymzalen en gelukkig is het bijna zomer.

Houd contact met de school

Mocht u ondanks alle goede berichten en versoepelde richtlijnen 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. Onze leerkrachten staan weer
voor de klas en ook het huiswerk, dat de afgelopen weken nog meegegeven werd, komt te vervallen.
Onderwijs geven zult u dan vanaf 8 juni helemaal zelf moeten doen. Wij vragen u om in het belang
van uw kind in ieder geval nauw contact te houden met de school.
Wij zijn blij dat we vanaf 8 juni weer een stapje kunnen maken in de richting van onderwijs zoals we
dat gewend waren. We blijven ons maximaal inzetten om de situatie op onze scholen voor leerlingen
en leerkrachten zo veilig mogelijk te houden.
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