Eindhoven, 5 februari 2021
Update #1 op 7 februari 2021: aanpassing snottebellenbeleid. Zie gewijzigde tekst hieronder
in rood.
Update #2 op 12 februari 2021: nieuwe begintijden! Zie gewijzigde tekst hieronder in groen.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen dinsdag hebben we u meteen na de persconferentie een mail gestuurd. Hierin
hebben we aangegeven dat de school maandag 8 februari weer opengaat. We zijn blij dat de
kinderen weer naar school mogen, maar we vinden het ook spannend. Misschien u ook.

We hebben verschillende documenten gekregen met daarin maatregelen en richtlijnen voor
een zo veilig en verantwoord mogelijke opening. We proberen de risico’s voor alle
betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk te maken en daarnaast de continuïteit van
ons onderwijs zo goed mogelijk te waarborgen. We hebben uw medewerking hiervoor
nodig. We willen graag dat de kinderen op een zo fijn mogelijk manier weer naar school toe
kunnen.

De regels en afspraken op een rijtje:
Wettelijke
regels

•
•
•

•
•
•
•

De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen, de reguliere
leerplicht is van kracht. *
De school is open, tenzij:
o Het advies van de GGD over besmettingen op school en
beperkingen van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe
geeft, of
o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft
dan te sluiten, omdat te veel personeelsleden ziek zijn of in
quarantaine moeten en geen vervanging beschikbaar is.
Medewerkers houden onderling 1,5 meter afstand.
Medewerkers en kinderen, en leerlingen onderling hoeven geen 1,5
meter afstand te houden.
De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk.
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en
ouders de instructies van de GGD op.

*Afwijking hiervan alleen in overleg met de directie: Rian Slenders of Raul Bongers

Gezondheid

•
•

•

•

•

De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het
onderwijs toe. Zie hiervoor: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Ziekte--Besmettelijkheid.
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is
het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari aangepast en
gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet
onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend
bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen
en keelpijn).
Uitgezonderd zijn kinderen die:
o Af en toe hoesten;
o Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
o Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of
benauwdheid.
Deze kinderen mogen wel naar school en de voorschoolse- en
buitenschoolse opvang, tenzij de klachten verergeren of nieuwe
klachten passend bij COVID-19 ontstaan.
In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:
o Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag
bekend is.
o Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde)
klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of
benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis
totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
o Kinderen met een huisgenoot met COVID-19.
Over het testen zegt de rijksoverheid het volgende (dit is ook wat
wij hanteren als beleid): Kinderen die naar de basisschool gaan
moeten thuisblijven en zich laten testen bij klachten. Dus zowel met
milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als met
zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Houdt u ons
op de hoogte van de uitslag van de test van uw kind?
Laat u uw kind niet testen? Dan mag het pas weer naar school als
het 24 uur volledig klachtenvrij is. Blijven de milde klachten
aanhouden? Dan mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook weer
naar school of opvang.

Voor de meest recente informatie zie:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

Brengen en
halen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnenmet-kinderen
• Ouders mogen volgens de richtlijnen niet op het schoolplein, het
bordes of in het gebouw. Wij vragen u dan ook de

•
•
•
Pauzes en
begin- en
eindtijden

•

•

•

In het gebouw

•

In de klas

•
•
•
•

•

kinderen zelfstandig naar school te laten komen of door één ouder
gebracht/gehaald te worden.
Wij vragen u bij het brengen/halen ook buiten een mondkapje te
dragen.
De kinderen van groep 1-2 worden op het bordes opgevangen door
de leerkrachten.
Blijf niet in groepjes op straat staan. Volwassenen moeten zich aan
de 1,5 meter afstand houden!
Begintijd: alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 zijn welkom tussen
8.15 en 8.30 uur tijdens de inloop. Iedereen bepaalt dus zelf op welk
tijdstip hij/zij binnenkomt, als het maar niet voor 8.15 uur is en om
8.30 uur verwachten we elk kind in de klas.
De kinderen van groep 1/2 worden om 8.25 uur door de eigen
leerkracht op het bordes opgevangen (op de inmiddels bekende
plek). De leerkrachten wachten dan zo’n 2 a 3 minuten en lopen dan
met de groep naar binnen.
We werken met verschillende eindtijden:
o Groepen 1-2: 14.45u (op woensdag en vrijdag 12.00u).
o Groepen 3 en 4: 14.50u (op woensdag en vrijdag 12.05u).
o Groepen 5 en 6: 15.00u (op woensdag en vrijdag 12.15u).
o Groepen 7 en 8: 14.55u (op woensdag en vrijdag 12.10u).
Het schoolplein wordt in verschillende vakken ingedeeld. De
kinderen spelen met hun eigen groep in een gedeelte van het plein
(dit geldt niet voor de groepen 1/2).
Alle volwassenen in school dragen buiten het klaslokaal/kantoor
een mondkapje.
We wassen regelmatig onze handen. Iedere keer bij binnenkomst
en voor het eten.
We werken met de kinderen in de eigen groep.
We hanteren vaste plaatsen voor de kinderen in de klas (groep 3-8).
De gymzaal gaat maandag weer open. Het precieze protocol krijgen
we nog. Ook de kleuters gaan weer gymmen in de speelzaal. Denkt
u aan het meegeven van de gymkleren?
Traktaties zijn vacuüm verpakt of afwasbaar (denk aan fruit) en bij
voorkeur gezond.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakteren-voorkinderen-kindertraktaties.aspx

•

Contact met
school
Testen en
quarantaine

•
•
•

Er komen geen ouders op school en in de klas. We vragen u om uw
kind zelf te controleren op luizen voor het aanstaande maandag
weer naar school komt.
We willen u vragen om via mail, Teams of telefonisch met ons
contact te zoeken.
We vragen u vriendelijk om een eventuele positieve besmetting van
uw kind of iemand in het gezin aan ons door te geven.
Als een leerkracht of kind positief getest wordt, gaat de hele klas in
thuisquarantaine. We volgen dan de adviezen van de GGD op en
zullen u hierover informeren.

•

•

•

Thuisonderwijs

•

•

Overig

•

•

•

•
•

Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een besmet
persoon - laten testen in de GGD-teststraat, of nog 5 dagen langer
in quarantaine blijven. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.
Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt door het RIVM
dringend geadviseerd als:
o De klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten
(bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of
benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,
o Er een indicatie is in het kader van een bron-en
contactonderzoek,
o Het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag
bekend is.
Als school dienen we ons bij communicatie over besmettingen op
school te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van
bescherming van persoonsgegevens en privacy.
Kind in quarantaine. Vanaf maandag ligt de focus op fysiek
onderwijs. Op het moment dat de school open is maar uw kind in
quarantaine, is het niet mogelijk om online onderwijs te realiseren.
Uiteraard zorgen we ervoor dat de kinderen thuis aan de slag
kunnen met schoolwerk.
Volledige klas in quarantaine. In het geval dat een volledige groep
inclusief leerkracht in quarantaine is, wordt zo snel mogelijk
overgeschakeld naar onderwijs op afstand, mits de leerkracht niet
ziek is.
Klassen mogen zo min mogelijk mengen met elkaar. Daarom zal de
Breinklas niet doorgaan. Er is gedurende de lockdown een Padlet
voor de breinklassen opgezet, waarvan de leerlingen opdrachten
kunnen maken in de eigen klas. Deze blijft voorlopig bestaan.
Daarnaast blijft Wendy voorlopig het levelwerk online begeleiden.
De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten
(uitgezonderd voor noodopvang). Dit is een besluit van het kabinet.
Dit vloeit voort uit het feit dat hier in veel gevallen verschillende
groepen kinderen van meerdere scholen bij elkaar komen. Dat
maakt het risico op verspreiding van het virus groter.
Als er een leerkracht ziek is en er is geen vervanging beschikbaar,
wordt de groep thuisgelaten. We bekijken dan op welke manier
onderwijs op afstand mogelijk is. Opsplitsen is nu niet mogelijk
omdat we leerlingen uit verschillende groepen niet mogen
samenvoegen.
Chromebooks met opladers, eventuele uitgeleende schoolboeken
en werkboeken dienen allemaal maandag meegenomen te worden
in een stevige tas.
Schoolreisjes/excursies vinden voorlopig niet plaats. Er komt een
aangepast, kleinschalig carnavalsprogramma voor in de eigen klas.
Hierover volgt nog informatie.

•
•

Extra begeleiding van leerlingen door externen wordt na de
carnavalsvakantie zoveel als mogelijk online gegeven.
Dit betekent dat ook woordenschat en samen thuis in taal voorlopig
niet door zullen gaan.

Het afgelopen jaar hebben we als school en u als ouder voor vele uitdagingen gestaan. Het is
ons steeds gelukt om samen zorg te dragen voor het onderwijs aan onze leerlingen. Ook nu
vragen wij u weer om uw samen- en medewerking.
Er zijn vele meningen en ideeën over corona en over het openen van de scholen. Wij volgen
de geldende richtlijnen van het ministerie en de PO-raad. De uitwerking van de maatregelen
op schoolniveau hebben we samen met het hele team, en in overleg met de MR, gedaan.

Heeft u nog vragen over bovenstaande, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Namens het team van 't Palet,
Rian Slenders
Raul Bongers

