
 

 

5 februari 2021, extra editie 
 
 
Ter inleiding 
We hebben inmiddels de nodige stappen gezet om aanstaande maandag weer zo veilig, verantwoord 
en uitvoerbaar mogelijk open te kunnen. Hierbij zijn voor ons twee documenten leidend geweest: 
● het Servicedocument ‘Aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs en speciaal 

(basis)onderwijs, versie 02-02-2021’ 
● het ‘Protocol Basisonderwijs, versie 3 februari 2021’. 
U vindt beide documenten onder ‘Documenten’ in Schoudercom.  
 
Het uitgangspunt van bovenstaande documenten is om de scholen verantwoord te openen en 
tegelijk de risico’s van verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Aan alle aan ons 
gevraagde maatregelen en gegeven adviezen liggen de volgende doelstellingen ten grondslag: 
● de (geringe) risico’s voor alle betrokken zo klein en beheersbaar mogelijk te maken 
● de continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen 
● het beperken van contacten en reisbewegingen, zowel in als rondom school, van 

onderwijspersoneel, leerlingen en ouders. 
 
We willen benadrukken dat we vanaf aanstaande maandag 8 februari helaas nog niet in een normale 
schoolsituatie komen. We leven nog steeds in een pandemie. Hierdoor is veel anders en 
onvoorspelbaar en dat zal voorlopig ook zo blijven.  
 
We zullen daarom ook de komende tijd, mede afhankelijk van het al dan niet optreden van 
besmettingen bij kinderen of teamleden, in meer of mindere mate zaken van u moeten vragen. We 
gaan er van uit dat u hier begrip voor heeft en we ook nu weer op u mogen rekenen. Dit in het 
belang van de gezondheid van het team, van de kinderen en u, maar ook in het belang van de 
continuïteit van ons onderwijs. Ook voor de komende tijd geldt: samen staan we sterk! 
 

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels en de maatregelen die we getroffen 
hebben om maandag zo veilig, verantwoord en uitvoerbaar mogelijk open te gaan. 
 
Continurooster 
We hebben er, met instemming van de Medezeggenschapsraad (MR), voor gekozen om voorlopig 
weer met een continurooster te gaan werken. Dit betekent deze keer dat we de kinderen op 
maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 14.30 uur op school verwachten. Op woensdag 
en vrijdag verwachten we de kinderen gewoon van 8.30 uur tot 12.30 uur. De kinderen zijn verplicht 
om alle dagen naar school te komen, omdat de reguliere leerplicht van kracht is. 
 
De kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag met de eigen leerkracht, zodat er geen 
overblijfkrachten hoeven komen. Hierdoor houden we het aantal volwassenen in de school zo 
beperkt mogelijk. Ook beperken we zo het aantal contacten en reisbewegingen tussen de middag. 
Tevens is zo de organisatie van de noodopvang voor de buitenschoolse opvang het makkelijkste. 
 
Ouders van nieuwe kinderen hoeven hun kind (nog) niet voor het overblijven aan te melden. Dit 
hoeft pas als we weer terug gaan naar onze eigen schooltijden. Het lunchen met de leerkracht is 
gratis, omdat we geen overblijfkrachten hoeven te betalen. Dit betekent wel  dat de kinderen geen 
melk op school krijgen, want die kunnen we zonder inkomsten niet financieren. We betalen u na 



afloop van het schooljaar het geld terug over de dagen dat uw kinderen vanwege de schoolsluiting en 
het continurooster niet hebben kunnen overblijven.  
 
Noodopvang Buitenschoolse Opvang (BSO) 
We hebben onze gewijzigde schooltijden wel met het Kinderspeelkasteel binnen ons Kindcentrum 
afgestemd, maar niet met de andere BSO’s. Dus mocht uw kind voor de noodopvang naar een andere 
BSO gaan, dan verzoeken we u vriendelijk om de BSO zelf over de tijdelijk gewijzigde schooltijden te 
informeren. We hopen op uw begrip hiervoor! 
 
Brengen en halen 
De kinderen mogen vanaf aanstaande maandag allemaal weer via de eigen klassendeur naar binnen. 
Ze verlaten de school ook weer via de klassendeur. De enige uitzondering hierop is groep 4; groep 4 
mag ook nu weer de hoofdingang gebruiken. 
 
Aan ouders vragen we dringend het volgende: 
● breng en haal uw kind alleen als het in groep 1 tot en met 6 zit 
● kom (zoveel mogelijk) alleen 
● houd minimaal 1,5 meter afstand tot andere volwassenen 
● blijf achter het hek (groep 1 tot en met 4) of de haag (groep 5 en 6) 
● draag een mondkapje achter het hek en de haag 
● ga na het brengen of halen meteen naar huis of elders. 

 
1,5 meter  
De volwassenen in school houden al sinds de uitbraak van het coronavirus minimaal 1,5 meter 
afstand. Teamleden en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook 
leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 
Vaste groepen 
Om het aantal besmettingen te minimaliseren en er voor te zorgen dat zo min mogelijk teamleden en 
kinderen in quarantaine hoeven, gaan we vanaf maandag weer alles per groep doen. Dit betekent 
het volgende. 
● Elke groep gebruikt een eigen ingang voor het op school komen en het van school vertrekken. 
● Elke groep gebruikt ook een vaste ingang voor het buitenspelen. 
● De kinderen werken, spelen en pauzeren alleen met de eigen groep; op het bovenbouwleerplein 

heeft elke groep eigen tafels en stoelen.  
● Elke groep heeft een eigen wc; de jongens plassen zittend. 
● Elke groep heeft een eigen plek om handen te wassen.  

 
Quarantaine 
Bij een besmetting van een teamlid, stagiaire of een kind in de groep, moet vanaf maandag de hele 
groep minimaal vijf dagen thuis in quarantaine. Teamleden, stagiaires en kinderen die in quarantaine 
zitten, kunnen zich na vijf dagen laten testen. Als de uitslag negatief is, mag de volwassene of het 
kind weer naar school. Wie na vijf dagen quarantaine positief test, moet nog minimaal vijf dagen 
thuis blijven. Degene die na vijf dagen nog ziek is, mag pas naar school als hij of zij 24 uur klachtenvrij 
is. 
 
Het na vijf dagen quarantaine testen is niet verplicht. Als u niet wilt dat uw kind wordt getest, dan 
moet uw kind tien dagen thuis in quarantaine. 
  
Kinderen die in quarantaine moeten kunnen we helaas niet opvangen op school, ook niet als u een 
cruciaal beroep heeft of uw kind kwetsbaar is.  



 

Onderwijs op afstand 
Als een hele groep in quarantaine moet, gaan we zoveel mogelijk onderwijs op afstand geven. Ook 
als een teamlid zich veel zorgen maakt over zijn eigen veiligheid of die van zijn dierbaren en de 
drempel om te komen werken voor het teamlid te hoog is én er geen vervanging beschikbaar is, 
vallen we terug op thuisonderwijs.  
 
Met klachten wel/niet naar school 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar school met: 
● verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
● als ze af en toe hoesten 
● met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 

 
Een kind tot en met de basisschoolleeftijd moet thuisblijven als: 
● het naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) 

hoest 
● het getest gaat worden en/of in afwachting is van het testresultaat 
● het een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie 
● het bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts (vanaf 

38 graden Celsius) heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die 
persoon een negatieve testuitslag heeft. 

● het een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis 
gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode 
mag het daarna weer naar school. 

 
Mogelijk volgt er snel een aangepast OMT-advies over wanneer de kinderen bij klachten naar school 
mogen. Zodra we hier meer over weten, hoort u van ons. 

 
Mondkapjes  
Ons beleid is zo min mogelijk mondkapjes op school en zo veel mogelijk de 1,5 meter in acht nemen. 
Dit omdat het houden van afstand het belangrijkste is. We dragen zelf alleen mondkapjes daar waar 
we de 1,5 meter tot andere volwassenen niet kunnen handhaven. Het RIVM-advies is dat leerlingen 
van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje dragen als de vaste groep geen afstand kan houden 
van andere leerlingen. Wij laten de ouders van de kinderen van de groepen 7 en 8 zelf de keus om 
hun kind wel of niet een mondkapje mee naar school te laten nemen. Als kinderen een mondkapje 
meenemen, zien we wel graag dat ze elke dag een schoon mondkapje meenemen. 
 
Overige maatregelen 
Markeringen en afzettingen 
● We hebben voor u als ouders markeringen aangebracht waar u kunt gaan staan om uw kinderen 

te brengen en op te halen. 
● We hebben in alle groepen en op het speelplein weer een plek voor de leerkracht gecreëerd. Om 

kinderen toch van dichtbij veilig instructie te kunnen geven, hebben we een aantal 
‘kuchschermen’ in huis.  

● We hebben in de onderbouwgang opnieuw een scheiding aangebracht tussen de groepen 1/2 en 
de groepen 3 en 4. 
 

Open deuren 
Om het aanraken van deurklinken zoveel mogelijk te voorkomen, laten we alle deuren openstaan, 
ook de toegangsdeuren naar de wc-blokken. Dit doen we door deurstoppers te gebruiken. 



 
 
Praktische zaken 
Chromebooks  
We ontvangen graag aanstaande maandag weer alle Chromebooks terug die we voor het onderwijs 
op afstand hebben uitgeleend. Denk er daarom aan om uw kind aanstaande maandag het geleende 
Chromebook mee te geven! Mochten we weer tijdelijk onderwijs op afstand moeten geven, dan 
informeren we u dan over de nieuwe leenmogelijkheden.  
 
Werkboeken en andere schriftelijk materiaal 
Denkt u er ook aan om uw kind(eren) aanstaande maandag weer de werkboeken en andere 
schoolmaterialen die thuis zijn weer mee te geven? Bedankt alvast! 
 
Gymmen 
We mogen vanaf maandag weer gebruik maken van ons speellokaal en ‘De Schans’. We zorgen er 
voor dat er in ‘De Schans’ maar één groep tegelijk aanwezig is in de kleedkamer. Als het weer het 
toelaat, gaan we buiten gymmen. 
 
Verjaardagen 
● We gaan geen verjaardagen meer inhalen; kinderen die jarig zijn geweest hebben we al aandacht 

gegeven. 
● Van kinderen die vanaf maandag 8 februari jarig zijn vieren we de verjaardagen wel. 
● De kinderen mogen wel trakteren, maar alleen op per stuk verpakte, gekochte dingen (dus bijv. 

een waterijsje of een zakje chips, niet een door u zelf verpakt iets). 
● De kinderen gaan niet de klassen rond, maar de aanwezige teamleden schrijven in de teamkamer 

wel op een kaart.  
 

Plasbroeken 
Als uw kind een plasbroek heeft, bellen we u op om uw kind te komen ophalen. Dat doen we niet bij 
de kinderen van de groepen 3 en 4, die zichzelf kunnen aan- en uitkleden. 

 
Thermometer 
We hebben op school een thermometer om kinderen in geval van twijfel over koorts te kunnen 
(laten) temperaturen. 
 
Gedragsregels 
We hebben vorig jaar in het kader van de veiligheid en hygiëne op school gedragsregels opgesteld:  
● algemene gedragsregels 
● aanvullende gedragsregels voor de kinderen 
● aanvullende gedragsregels voor u als ouders/verzorgers  
● aanvullende gedragsregels voor het team.  
We hebben deze gedragsregels naar aanleiding van de nieuwe regels geactualiseerd en voor u 
bijgevoegd.  
 
We vragen u vriendelijk vooral de algemene gedragsregels en de aanvullende gedragsregels voor de 
kinderen en uzelf goed te lezen en de algemene regels en de aanvullende regels voor de kinderen 
ook met uw kinderen te bespreken. Alleen samen kunnen we voor een veilige en hygiënische school 
zorgen! Dank voor uw moeite alvast!  
 
We nemen de algemene regels en de aanvullende regels voor de kinderen volgende week ook nog 
een keer op school met de kinderen door.  
 



 
 
Instructies persoonlijke hygiëne 
We hebben vorig jaar ook nog handen wasinstructies voor bij alle waterpunten opgesteld. Deze 
hangen gelamineerd bij alle waterpunten. Ook hebben we toen desinfectie-instructies opgesteld 
voor bij de desinfectiedispensers. De handenwas- en desinfectie-instructie staan in hetzelfde 
document als de gedragsregels. Het zou fijn zijn als u ook deze instructies nog een keer thuis met uw 
kinderen zou willen doornemen. Bedankt alvast! 
 
Schoonmaakprotocol 
Ter herinnering: we hebben vorig jaar voor de veiligheid en hygiëne in school ook nog een 
schoonmaakprotocol opgesteld. Dit vindt u onder ‘Documenten’ in Schoudercom. 
 
En dan nog even een paar andere dingen... 
 
Personalia 
Zoals we u eerder hebben laten weten, hebben we het intern zo geregeld dat juf Pien juf Wilma tot 
de voorjaarsvakantie vervangt. Na de voorjaarsvakantie gaat juf Pien samen met een leerkracht van 
de vervangingspool groep 7 draaien. Inmiddels weten we wie dat is: juf Kirsten. Juf Kirsten gaat op 
maandag en dinsdag de groep draaien, juf Pien op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Verder start aanstaande maandag Joyce van de Broek bij ons. Zij is onderwijsassistente en vervangt 
juf Pien. Juf Joyce is er alle ochtenden en donderdagmiddag.  
 
Rapporten  
Ter herinnering: de kinderen krijgen aanstaande woensdag 10 februari hun rapport mee naar huis.  
Door de omstandigheden van nu zijn de rapporten niet volledig ingevuld; alles wat niet getoetst is, is 
niet ingevuld. De wel ingevulde resultaten zijn ingevuld op basis van de laatst gemeten resultaten. 
Deze kunnen ook nog van november dateren. 
 
Lokalen groep 4 t/m 8 
De vloeren van de lokalen van groep 4 t/m 8  hebben afgelopen week een nieuwe waslaag gekregen. 
Ze zien er weer picobello uit! 
 

Kortom, we zijn er klaar voor en hebben er veel zin in om de kinderen  
aanstaande maandag weer allemaal te zien!  

 
 
Volgende (reguliere) InformatieBron vrijdag 12 februari 2021 


