
1

Breda, 21 augustus 2020.

Beste ouders/verzorgers,
 
De afgelopen weken hebben wij tijdens onze vakantie kunnen genieten van het 
prachtige weer. Aanstaande maandag start het nieuwe schooljaar. Wij verkeren 
echter nog altijd in een onwerkelijke tijd. Terwijl de berichten voor de 
zomervakantie hoopvol waren en versoepelingen werden doorgevoerd, lijkt het 
momenteel meer op begin maart. De besmettingen nemen toe, maar ook het 
aantal mensen dat zich laat testen. Iedereen is in afwachting van hoe de 
komende periode er uit gaat zien. Onderstaand treft u informatie aan over de 
opstart van het nieuwe schooljaar.

Weer naar school
Vanaf aanstaande maandag zijn alle leerlingen weer van harte welkom. Na zes 
weken vakantie start het nieuwe schooljaar. Ook bij de start van dit nieuwe jaar 
zullen wij rekening moeten houden met Covid-19 en de daarbij behorende 
richtlijnen. Het protocol ‘Volledig openen basisonderwijs’ is voor ons van 
toepassing. Op basis van dit protocol hebben wij besloten dat vanaf 24 augustus:

 dagelijks alle leerlingen welkom zijn op school; 
 de traditionele schooltijden weer van toepassing zijn; 
 de afspraken met betrekking tot de hygiënemaatregelen gehandhaafd 

blijven;
 het afstandsonderwijs uitsluitend nog toegankelijk is voor leerlingen die in 

quarantaine zijn geplaatst.

Schooltijden 
Vanaf maandag 24 augustus gaan de leerlingen in principe naar school volgens 
het reguliere, traditionele rooster. Door de omvang van de school zullen wij 
echter genoodzaakt zijn verschillende begin- en eindtijden te hanteren. 

Ouders in de school
Daar wij, door de omvang van onze school, niet de anderhalve meter afstand 
kunnen realiseren op het plein en in het schoolgebouw, zijn ouders/verzorgers 
helaas nog steeds niet welkom op het plein of in de school voor het brengen en 
halen van hun kind. Uitsluitend wanneer ouders een afspraak hebben, kunnen zij 
onder voorwaarden toegang tot de school verkrijgen. 

Breng- en ophaalmoment groep 1-2
De leerlingen van groep 1-2 worden, zoals inmiddels gewoon is, op het plein 
ontvangen door de groepsleerkracht. Zij gaan met de leerkracht naar binnen en 
naar buiten. Onderstaand rooster is met ingang van 24 augustus leidend. 
Om problemen in verband met de grote hoeveelheid ouders bij het hekwerk te 
voorkomen, verzoeken wij u dringend met deze tijden rekening te houden. Alleen 
op deze wijze zijn alle ouders in staat de anderhalve meter afstand tussen 
volwassenen te respecteren.

ochtendschooltijd
brengen-ophalen

middagschooltijd 
brengen-ophalen

hekwerk 
schoolplein

groep

hekwerk 
schoolplein

groep

entree naast 
speellokaal

groep

08.15 - 12.00 uur 13.15 - 15.30 uur 1-2.1 1-2.5 1-2.7
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08.20 - 12.05  uur 13.20 - 15.35 uur 1-2.2 1-2.6 1-2.8

08.25 - 12.10  uur 13.25 - 15.40 uur 1-2.4 1-2.3 1-2.9

Inloop- en vertrekmoment groep 3 tot en met 8
De inloop voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is van 8.15 uur tot 8.30 
uur. Alle leerlingen komen zelfstandig het plein op. De leerlingen van groep 3 en 
4 worden de eerste week door de leerkracht op het plein ontvangen. Zij gaan 
gezamenlijk naar binnen. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 gaan direct 
naar het groepslokaal. 
Vanaf 12.00 uur gaan de leerlingen gefaseerd naar huis. Wij streven er naar de 
laatste leerlingen uiterlijk om 12.15 uur naar huis te kunnen laten vertrekken. ’s 
Middags is de inloop van 13.15 uur tot 13.30 uur. De eindtijd is ’s middags om 
15.30 uur.

Overblijven
De leerlingen die tussen de middag gebruik maken van de TSO dienen bij 
Koberkinderlunch of de eigen kinderopvangorganisatie aangemeld te worden. 

BSO
Met alle organisaties die BSO verzorgen voor leerlingen van onze school is 
contact gelegd. Alle leerlingen die gebruikmaken van de BSO worden aansluitend 
aan de schooltijd opgevangen door de kinderopvangorganisatie. 

Thuisblijfregels
Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een 
neusverkoudheid gewoon naar school mogen, behalve: 

 als het kind ook koorts heeft; 
 als kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 

infectie en daarover zijn geïnformeerd door de GGD. 
 als er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen 

wijzen op het nieuwe coronavirus (zie rivm.nl/ coronavirus-covid-19). Dan 
moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen. 

Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 
 bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 

(neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak); 

 wanneer het kind een volwassen gezinslid heeft met passend bij COVID-19 
(koorts en/of benauwdheidsklachten). 

Voor meer informatie zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. 

 Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 
dagen thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en 
de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer 
heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels. 

 Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/ of 
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 

 Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de 
leerling weer naar school en de opvang. 
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 Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en 
een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 
uur klachtenvrij is en dan 10 dagen ná het laatste contact met die 
persoon, thuisblijven. Zie voor meer informatie: 
lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. 

 Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per 
groep) neemt de school contact op met de GGD. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
 Iedereen met een of meer van bovengenoemde klachten kan zich laten 

testen. Zie m.b.t. de instructies ook rijksoverheid.nl/ 
onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen 

 Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid 
en opgestelde uitgangspunten. 

 Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school en de behandelend arts). 

 Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen 
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ 
verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts). 

Het spreekt voor zich dat de RIVM-maatregelen ertoe leiden dat ook leerkrachten 
met klachten of behorende tot de risicogroep, niet op school aanwezig kunnen 
zijn. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de bezetting. Wij zullen alles op alles 
zetten om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel uw begrip voor de 
momenten waarop ons dat niet lukt.   

Er zal dagelijks aandacht zijn voor de RIVM hygiënemaatregelen, zoals extra 
handen wassen en gebruik van papieren handdoekjes. Het spreekt voor zich dat 
wij de schoonmaak op onze school ook de komende tijd op het intensieve niveau 
voortzetten. Tevens zorgen wij voor voldoende handgels, papieren handdoekjes 
etc. 

Ventilatie
Vanaf haar start in 2015 hanteert Breedsaam (beheerder van alle 
schoolgebouwen voor basisonderwijs in Breda) bij elke renovatie en nieuwbouw 
het ambitieniveau van Frisse Scholen Klasse B. Dit ambitieniveau stelt hogere 
eisen aan de ventilatie dan de richtlijnen van RIVM en GGD. Daar zowel het 
gebouw aan de Viandenlaan als het gerenoveerde pand aan de Van Gaverenlaan 
in 2015 zijn opgeleverd voldoen deze gebouwen ruimschoots aan de door het 
RIVM gestelde eisen.  

Tot slot 
Wij kijken uit naar de start van het nieuwe schooljaar en hopen maandag alle 
kinderen weer welkom te mogen heten. Wij hebben er ZIN in!

 
Met vriendelijke groet,

Jack Slangen
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Bijlage definitie risicogroepen

Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende 
risicogroepen: 

Personen ≥ 70 jaar

Personen ≥ 18 jaar met:

 chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en 
longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts 
zijn;

 chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder 
behandeling van een cardioloog zijn;

 diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met 
secundaire complicaties;

 ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of 
niertransplantatie;

 verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-
immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij 
hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij 
aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen 
waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na 
chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;

 een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 
200/mm3;

 ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
 morbide obesitas (BMI > 40).


