
 

Hieronder hebben wij de belangrijkste informatie op een rij gezet.  

 

● Afspraken rondom het halen en brengen van de kinderen:  
- Ouders mogen niet in de klas of op het schoolplein.  

- Per kind is er één volwassene die komt brengen.  

- De fietsen van groep 3 en 4 mogen geplaatst worden voor de kleuterlokalen.  

- De fietsen van groep 5 t/m 8 worden geplaatst in de fietsenkelder.  

- Indien mogelijk komen kinderen van groep 5 t/m 8 alleen naar school. 

- Ouders vertrekken direct na halen of brengen om andere ouders de ruimte te             

geven. 

- Om het halen en brengen met 1,5 meter mogelijk te maken, vragen we u hier               

vooraf over na te denken. Het is niet mogelijk om dit veilig te doen als alle                

ouders hun kind tot aan het hek brengen. De kinderen worden tussen 8.20 en              

8.30 uur verwacht. We gaan voorlopig niet in shifts werken maar wel met 3              

ingangen. 

- We gaan de 3 schoolingangen gebruiken: 

➢ De kinderen van groep 1/2A, 1/2B, 1/2C worden afgezet bij het hek van             

het kleuterplein, ouders nemen kort afscheid van hun kinderen. De          

kinderen verzamelen op het kleuterplein in de vakken van hun groep. De            

leerkracht blijft bij hun totdat de groep compleet is en samen gaan ze             

naar de klas.  

➢ De kinderen van groep 3A en 3B komen via de deur van het hek naast               

het gymgebouw van de gemeente, de leerkracht staat op het plein en            

gaat met de hele groep naar binnen via de nieuwe ingang naast de             

personeelskamer. 

➢ De kinderen van groep 4 komen via het kleuterplein en gaan zelf naar             

binnen bij die ingang. De leerkracht wacht op hen in het lokaal. 

➢ De kinderen van groep 5, 6A en 6B komen via het grote schoolplein en              

gaan zelf via de hoofdingang (naast de directiekamer) naar binnen. De           

leerkracht wacht op hen in het lokaal. 

➢ De kinderen van groep 7 en 8 komen ook via het grote schoolplein, maar              

ze gaan zelfstandig naar binnen via de nieuwe ingang naast de           

personeelskamer. De leerkracht wacht op hen in het lokaal. 

 

Gezondheid/zieke leerlingen/hygiëne 

Zieke leerlingen 

- Leerlingen kunnen naar school als zij en hun familie klachtenvrij zijn. Met milde             

symptomen moeten zij thuisblijven totdat zij 24 uur klachtenvrij zijn. Als één of             

meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) hebben        

(gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24             

uur lang vrij is van klachten.  

- Bij vaststelling van Corona van een gezinslid of een kind, dan worden de             

quarantaine richtlijnen van de GGD gevolgd.  



 
 
 

- Leerlingen bij wie op school klachten geconstateerd worden, mogen niet op           

school blijven. De directie belt de ouders om het kind z.s.m. op te halen.  

- Mogelijk nemen we de temperatuur van uw kind op middels een infrarood            

thermometer. Heeft u hier bezwaar tegen, laat het dan de leerkracht voor de             

opening van de school weten.  

 
Handen wassen, hoesten of niezen  

- Alle kinderen wassen voor het naar school gaan hun handen.  

- De leraren en leerlingen wassen in ieder geval op de volgende momenten de             

handen: voor de twee eetmomenten, na het buitenspelen en toiletbezoek. In de            

klassen en de toiletruimtes hangen de instructiekaarten over het handen          

wassen.  

- In de klassen zijn zeeppompjes en papieren handdoekjes aanwezig. 

         Het zou fijn zijn als uw kind ook papieren zakdoekjes meeneemt. 

- We schudden geen handen.  

- Hoesten/niezen in de elleboog.  

 

Hygiëne: kleding, eten en schoonmaakmaatregelen   

- Jonge kinderen moeten zelfstandig hun kleding kunnen aan- en uitdoen bij           

toiletgebruik. Heeft uw kind hier moeite mee, doe hem/haar dan een           

joggingbroek of legging aan. Ook schoenen moeten zelfstandig vast gemaakt          

kunnen worden. Kan uw kind geen veters strikken, dan schoenen zonder veters            

aantrekken.  

- Ouders dragen zorg voor ‘makkelijk’ verpakt eten en drinken, dat de kinderen            

zelf open kunnen maken.  

- Kinderen mogen voorverpakte traktaties meenemen en in plaats van de klassen           

rond te gaan, leggen we de traktatie voor de juffen en meesters op een centrale               

plek en krijgen de kinderen aan het eind van de dag de verjaardagskaart mee              

naar huis. 
- Schoonmaak: De school treft extra schoonmaakmaatregelen en voorziet in         

voldoende materialen (zeep, handdoekjes, etc.) 

- Leerkrachten, ouders en kinderen blijven in gesprek over hygiëne en          

(on)mogelijkheden van het afstand houden. 

 

● Zo min mogelijk volwassenen in het schoolgebouw 

We laten alleen volwassenen toe tot het schoolgebouw als hun aanwezigheid in het             

schoolgebouw noodzakelijk is. Denk aan externe professionals, collega’s van andere          

scholen, TSO medewerkers, schoonmakers en stagiaires. Dit doen we om de kans op             

verspreiding beperkt te houden. 

 
● Contact met de ouders 

Ouders mogen alleen op uitnodiging in de school komen. 

Aangezien we zo min mogelijk volwassenen in het gebouw willen, kunnen ouders alleen  

op onze uitnodiging van school het gebouw in.  

 



 

 

Andere belangrijke punten om nu samen door te nemen: 

 

● Eerste schooldag voor de kinderen die 4 jaar zijn geworden tussen mei en september              

Uw kind mag bij ons beginnen op dinsdag 1 september om 8.10 uur. De leerkracht van                

uw kind zal op u wachten op het kleuterplein. Samen met de leerkracht mag u uw kind                 

naar binnen brengen. Vanaf maandag 7 september zal uw kind om 8.30 uur beginnen              

en zal u van hem/haar bij het hek afscheid moeten nemen. Maandag 31 augustus zal de                

leerkracht extra aandacht geven aan de kinderen die de school al kennen en dinsdag 1               

september zal de extra aandacht van de leerkracht voor de nieuwe kinderen zijn. 

 

● Terug uit ‘oranje’ risicogebieden?  

Bent u de afgelopen weken in een land geweest waar de overheid een kleurcode oranje               

voor heeft afgegeven dan krijgt u het dringende advies om na terugkomst 10 dagen in               

thuisquarantaine te gaan. Wij vragen u dan ook uw kinderen door iemand anders naar              

school te laten brengen of ze zelfstandig naar school te laten komen, zelfs na een               

negatieve testuitslag, in verband met de incubatietijd. Op Nederlandwereldwijd kunt u           

zien of het land/de regio waar u (op vakantie) bent geweest bij de oranje gebieden               

hoort. 

Lees op de website van Rijksoverheid.nl wat de regels zijn voor thuisquarantaine. 
 
● Leerplicht 

In principe verwachten we alle leerlingen die geen ziekteverschijnselen vertonen of           

negatief zijn getest, op de eerste schooldag weer op school. Leerlingen tot 12 jaar die               

op 31 augustus korter dan 10 dagen geleden zijn teruggekomen uit risicogebieden            

(aangeduid met oranje of rood) moeten ook gewoon naar school komen. Gezien hun             

geringe rol in de verspreiding van het virus hoeven zij niet in quarantaine. Er zijn twee                

uitzonderingen: 

 a) Voor leerlingen uit een risicogroep of met een gezinslid uit een risicogroep wordt  

        in overleg met de school en leerplicht gekeken wat de beste oplossing is 

b) Als een gezinslid positief is getest moet een leerling 10 dagen thuis blijven. 

In alle gevallen is school verplicht melding te maken van verzuim bij de leerplicht. De               

leerplichtambtenaar zal beoordelen of het verzuim geoorloofd is. 

 
● Leerlingen met ziekteverschijnselen blijven thuis en worden zo mogelijk getest 

Leerlingen blijven thuis als ze ziekteverschijnselen vertonen die kenmerkend zijn voor           

corona (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts en/of verminderd ruiken en          

proeven). Al in een eerder stadium is een uitzondering gemaakt voor leerlingen in groep              

1/ 2 die alleen een neusverkoudheid hebben. Ze mogen wel naar school komen.             

Het zou fijn zijn als de kinderen met ziekteverschijnselen getest worden. Tot de             

testuitslag bekend is, komen leerlingen niet naar school. Als de test positief is, moet de               

leerling 7 dagen thuis uitzieken. De leerling kan weer naar school als hij of zij na die 7                  

dagen nog 24 uur vrij is van klachten. U moet er rekening mee houden dat               

medewerkers van de school leerlingen naar huis kunnen sturen als zij           

ziekteverschijnselen vertonen. We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn, maar discussie           

daarover is niet mogelijk. 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies


 

 

 

 

● Ventilatie schoolgebouw  

De schoolgebouwen van onze stichting worden zo goed mogelijk geventileerd. We           

zullen daarbij nauwgezet de aanwijzingen van het kabinet en de adviezen van onze             

brancheorganisatie, de PO-Raad, opvolgen. U mag van ons verwachten dat we de            

ontwikkeling nauwgezet volgen en daarnaar handelen. Dat wij u daarover steeds           

goed informeren, is voor ons vanzelfsprekend. Welke situatie zich ook aandient, wij            

zullen met elkaar zoeken naar de beste vorm van onderwijs en overleg. 

● Gevolgen van het testbeleid 

Het kan voorkomen dat een leraar zich moet laten testen of in quarantaine moet. In               

die situatie blijven de leerlingen van de groep thuis en zal afstandsonderwijs            

verzorgd worden tot de leraar terug kan keren op school. U wordt daar natuurlijk              

tijdig over geïnformeerd. Uiteraard zullen we ons best doen om vervanging te            

regelen als de leraar door ziekte geen afstandsonderwijs kan verzorgen. Als een            

teamlid of iemand die werkzaamheden voor de school verricht positief wordt getest,            

zal met betrokken instanties gekeken worden naar de consequenties voor de school.            

De directie zal dan in overleg met het bestuur tot een besluit nemen. 

 

 


