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School weer open | hoe & wat
Vanaf aanstaande maandag gaan veel basisscholen in Nederland weer open. Daar zijn veel mensen en vooral
kinderen blij mee. Maar er leven ook zorgen over de vraag hoe dit veilig kan. In de afgelopen week is er dan ook
uitvoerig overleg geweest tussen de diverse overheidsorganen en allerlei belangenorganisaties. Uiteindelijk zijn
daar een aantal afspraken en richtlijnen uit voortgekomen. Op Stichtingsniveau (PCPO) hebben we gekeken wat
dit voor onze scholen betekent en op schoolniveau (team en Medezeggenschapsraad) zijn afspraken
geformuleerd binnen de kaders. We delen deze hierbij en vragen u hier goede nota van te nemen:
 Vanaf maandag gaat de school weer open voor bijna alle groepen. Voor groep 6 is er die dag (dus alleen
maandag) vervanging nodig en die is niet gevonden. De leerkracht, juf Mariska, zal de ouders en kinderen
van deze groep specifiek informeren hoe deze verlengde afstandsonderwijsdag er uit gaat zien.
 We moeten gaan werken met cohorten (vaste groepen) van leerlingen. Op onze school zien we ieder leerjaar
als cohort. De leerkrachten (met name in de bovenbouw) zullen zelf kijken in hoeverre kleinere bubbels van
kinderen nodig of mogelijk zijn. De ene leerkracht is kwetsbaarder vanwege persoonlijke omstandigheden
dan de andere.
 Om de groepen zoveel mogelijk gescheiden te houden gaan we werken met verschillende start- en
eindtijden:
Groep 1 en 2 en 4 en 8:
8.35 uur – 14.05 uur
Groep 3 en 5 en 7:
8.15 uur – 13.45 uur
Groep 6:
8.25 – 13.55 uur
En ook de ochtend- en lunchpauzes zullen worden gescheiden:
Groep 1-4:
10.00 uur – 10.15 uur en 11.45 uur - 12.00 uur
Groep 5:
10.20 uur – 10.35 uur en 12.00 uur – 12.15 uur
Groep 6:
9.40 uur – 9.55 uur en 11.30 uur – 11.45 uur
Groep 7-8:
10.40 uur - 10.55 uur en 12.15 uur - 12.30 uur
 Het gebruik van mondkapjes voor kinderen in groep 7 en 8 (buiten lokaal) wordt geadviseerd. Wij laten de
keus en verantwoordelijkheid hierin bij de ouder en we respecteren hierin een ieders keus.
 Het gebruik van mondkapjes door personeel en andere medewerkers in school is ook voor eigen wens en
verantwoordelijkheid.
 Het gebruik van mondkapjes door externen (onderhoudsmedewerkers, ouders etc.) is vereist.
 Bij de entree staat een ontsmettingspaal. Volwassenen maken hier gebruik van bij binnenkomst.
 Kinderen wassen hun handen in de klassen. U mag (dat hoeft natuurlijk niet) uw kind ook een flesje
ontsmettingsmiddel meegeven. We vragen u er ook een gewoonte van te maken om de kinderen thuis bij
vertrek naar school hun handen te laten wassen.
 Uiteraard geldt vooral ook de algemene richtlijn: volwassenen houden minimaal 1,5 meter afstand tot
elkaar.
 Als een kind in een klas positief getest wordt, gaat de hele klas en de leerkracht in thuisquarantaine. Na 5
dagen kunnen kinderen en leerkracht getest worden en bij een negatieve test kunnen zij de 6e dag weer op
school komen. Het uitvoeren van testen is een verantwoordelijkheid van de ouder. Als u besluit om niet te
laten testen, blijft uw kind nog 5 dagen in quarantaine. De eerste 5 dagen is er dan sprake van
afstandsonderwijs voor zover dat dan lukt en de 2e 5 dagen kan er in overleg met de leerkracht gekeken
worden wat mogelijk is, maar we zijn dan uiteraard beperkt in onze mogelijkheden. Ook bestaat er in een
situatie van quarantaine geen noodopvang.
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 Om bovenstaande situaties zoveel mogelijk te voorkomen geven we aan dat kinderen met
verkoudheidsklachten niet naar school mogen komen.
 De openbare sportruimtes zijn dicht, maar onze gymvoorziening blijft open. De vakdocent zal aanwezig zijn
om de gymlessen te verzorgen. Wel zullen we organiseren dat groepen elkaar niet ontmoeten in de
kleedruimtes.
 We vragen u kinderen uit de groepen 5-8 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen.
 De ouders van kinderen in groep 1-3 vragen we buiten het hek te blijven bij de zij-ingang (straatkant)
 De ouders van kinderen in groep 4-5 vragen we buiten het hek te blijven bij de ingang fietsenstalling
(fietspad)
 De kinderen van groep 1 en 2 maken gebruik van de entree bij het leslokaal
 De kinderen van groep 3 maken gebruik van de zij-entree.
 De kinderen van groep 4-8 maken gebruik van de hoofdentree.’
 Het kán zijn dat er groepsspecifiek aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit wordt met u gecommuniceerd
door de eigen leerkracht.
Met bovengenoemde maatregelen denken wij onze verantwoordelijkheid te hebben genomen om het
onderwijs zo goed als mogelijk doorgang te laten vinden. De omstandigheden zijn echter onzeker en de
zekerheid dat alles iedere dag gewoon doorgang zal vinden dus flinterdun. Het kan zomaar zijn dat groepen
thuis komen te zitten doordat er sprake is van besmettingen in de groep of dat leerkrachten in quarantaine of
isolatie moeten. In dat geval komen kinderen opnieuw thuis te zitten omdat er geen vervanging voor handen of
mogelijk is. We zullen steeds handelen naar bevind van zaken en zo nodig in overleg met de GGD, maar willen u
er nadrukkelijk op wijzen dat iedere dag dat uw kind ‘gewoon’ naar school kan meegenomen is. En alleen als we
ons consequent aan alle maatregelen houden, kunnen we het risico op uitval enigszins beperken.
En dan nog dit:
 Op het moment van schrijven is het landelijk protocol van de PO-Raad nog niet af. Er wordt nog steeds
onderhandeld. Wij wilden dit niet afwachten, maar mocht blijken dat wij een maatregel aan moeten passen,
dan volgt uiteraard een aanvullend bericht.
 In de afgelopen weken is er heel hard gewerkt om alle wanden van de school (binnen en buiten de
leslokalen) opnieuw van een afwerklaag te voorzien. Deze week hopen de schilders de leslokalen klaar te
hebben. De komende weken zullen zij nog bezig zijn met alle toiletten en nevenruimten. We vragen de
kinderen om rekening te houden met de schilders en superzuinig te zijn op de school die straks weer
helemaal strak en netjes is. Andersom zal de veiligheid van de kinderen (gebruik materialen, afnemen
stopcontacten etc.) steeds alle aandacht hebben.
En nu maar hopen dat er maandag niet zón pak sneeuw ligt of dat het zó zwaar ijzelt dat de kinderen alsnog niet
naar school kunnen… We noemen dat ‘ijs en weder dienende’.
Maar we belijden vooral ook dat we onze God en Vader dienen en we spreken uit dat we ons van Hem
afhankelijk weten. Dat geeft tegelijk ook in alle opzichten hoop, houvast en uitzicht.
Met vriendelijke groet,
Martin Belder, directeur
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