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HEROPENING SCHOLEN 

De basisscholen mogen weer open per maandag 8 februari aanstaande. We 
gaan terug naar het fysieke onderwijs op school. Wij zijn blij met deze beslis-
sing van het kabinet, maar willen benadrukken dat het geen ‘gewone opening’ 
is. Er is nog veel onzekerheid waar we rekening mee moeten houden.         
Uitgangspunt bij het open gaan van de scholen is dat het veilig, verantwoord 
en uitvoerbaar moet zijn. In afwachting van de geactualiseerde protocollen 
zijn er praktische richtlijnen opgesteld om verspreiding van het virus zoveel 
mogelijk te voorkomen. De werkgroep corona heeft gisteren e.e.a. besproken 
en daar vertellen wij u meer over in deze nieuwsbrief. 

ONDERWIJS 

Op school zal alleen onderwijs worden gegeven. Ook de gymlessen mogen 
weer doorgaan. Alle andere activiteiten zijn nog niet  mogelijk. Daarom heb-
ben wij afgesproken dat alle activiteiten waarbij externe medewerkers zijn 
betrokken op dit moment niet kunnen. Deze externe medewerkers mogen 
niet op school komen. Voor enkele zorgleerlingen wordt een uitzondering  
gemaakt t.a.v. hun begeleiding. Op een aantal scholen is tussentijdse opvang. 
De medewerkers van de TSO beschouwen wij als interne medewerkers. 

ORGANISATIE OP SCHOOL 

In het protocol van de school van uw kind(eren), vertellen de scholen hoe 
e.e.a. daar wordt georganiseerd. Het gaat daarbij om de afspraken over het 
brengen en halen van leerlingen en het gespreid pauze houden.         

In het algemeen geldt dat er zo min mogelijk contact is tussen mensen.             
Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar en op school wordt er zo-
veel mogelijk in vaste groepen gewerkt. Dat laatste is om bij een besmetting te 
weten met wie er contact is geweest.  

De hygiëneregels blijven gelden en dat houdt in: 

• Aandacht voor het vaker handen wassen . 

• Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog. 

• Extra schoonmaakmomenten van de contactpunten in school.  

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan deze protocollen. 
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QUARANTAINE 

Als een leerling of leerkracht in de groep besmet is, blijft iedereen uit de groep 
thuis en gaat 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen kan er getest worden. Bij een 
negatieve uitslag kan de leerling/leerkracht weer naar school. 
Als er niet getest wordt is de quarantaineduur 10 dagen. 
 

THUIS BLIJVEN BIJ KLACHTEN 

Kinderen en medewerkers met klachten blijven thuis. Of het nu gaat om ernstige 
klachten of een verkoudheid, kinderen en medewerkers blijven thuis. Indien deze 
klachten op school worden geconstateerd, worden kinderen naar huis gestuurd. 
Bij klachten moet je denken aan verkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/
benauwdheid, koorts boven de 38 graden Celsius en verlies van reuk of smaak. 
Blijf ook thuis als een gezinslid besmet is met corona of ernstige klachten heeft.  
 

ONDERWIJS TIJDENS QUARANTAINE VAN EEN GROEP 

Als een hele klas in quarantaine moet in verband met een besmetting, wordt     
geprobeerd over te gaan op afstandsonderwijs. Dat kan als de leerkracht niet ziek 
is. 

ZORGEN OVER EVENTUELE LEERACHTERSTANDEN BIJ OUDERS 

Nu de scholen open gaan zal er gekeken worden hoe het met de leerlingen gaat. 
Hoe zitten ze in hun vel (sociaal-emotioneel) en wordt in kaart gebracht hoe ze er 
voorstaan op onderwijskundig gebied. Binnenkort komen alle zorgcoördinatoren 
bij elkaar en zal dit een extra aandachtspunt zijn.   

EVALUATIE VAN  HET AFSTANDSONDERWIJS 

Na de voorjaarsvakantie is het tijd voor het 2-jaarlijkse ouderbetrokkenheids-
onderzoek. Bij dit onderzoek zullen dit jaar aanvullende vragen worden gesteld 
over de periode met afstandsonderwijs. Daarmee kunnen ouders kenbaar maken 
hoe zij die periode hebben beleefd en deze tijd evalueren. 

TOT SLOT 

Samen gaan we aan de slag om van de schoolopening een succes te maken. De 
aanpak van testen, traceren en isoleren is de leidraad hiervoor. Bij klachten en   
positieve testen zullen we snel moeten schakelen om verspreiding van het corona-
virus te stoppen. Daardoor zal het op momenten weer de nodige flexibiliteit       
vragen, van ons, maar zeker ook van de ouders. 
Tot slot danken wij alle ouders en verzorgers voor de inzet tijdens de school-
sluiting. Wij hebben respect voor hoe jullie dit allemaal hebben opgepakt en   
waarderen dit zeer. 
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