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FAQ / Vraagbaak 
 

Wat zijn de voorwaarden?  

  

1. Kinderen zonder klachten verwachten wij op school. 

2. Kinderen en personeel met lichte klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD 

of doen een zelftest. Bij een negatieve uitslag mag je weer naar school.   

3. Voor ieders veiligheid komen alleen het personeel van BoschAkker en Korein in het 

gebouw. Overige volwassenen komen alleen , als het niet anders kan, op afspraak in het 

gebouw.  

4. We zorgen voor goede hygiëne maatregelen.  

5. Onderwijs is het meest belangrijk, andere activiteiten worden afgelast of verplaatst.  

6. Alle chromebooks worden iedere dag na school weer mee naar huis genomen. We willen 

u vragen het chromebook goed te reinigen! 

  

Moet mijn kind naar school komen? 

Ja, de kinderen zijn verplicht om naar school te komen, de reguliere leerplicht is van kracht. 

Uitzonderingen hierop zijn:  

• 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). 

Wanneer u ervoor kiest om uw kinderen niet naar school te laten gaan dan verwacht ik een 

mail (m.vanos@skpo.nl) of telefoontje (040-2811151) van u met daarin de reden voor deze 

keuze.   

  

Wanneer mag mijn kind wel/niet naar school komen?  

Als uw kind klachten heeft, ook bij lichte verkoudheidsklachten, is het advies thuisblijven en 

testen. Vanaf 3 december mag dit ook met een zelftest. Is de zelftest negatief dan mag uw kind 

naar school. Is de zelftest positief dan moet u alsnog een afspraak maken bij de GGD. Besluit u 

niet te testen dan geldt dat uw kind 24 uur klachtenvrij moet zijn voor het weer naar school kan. 

 

Quarantaine:  In de volgende situaties blijft eenieder thuis:  

• Bij klachten die passen bij corona;  

• Als je positief getest bent op corona;  

• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest 

bij de GGD;  

• Als iemand in je huishouden coronaklachten heeft en koorts/ benauwdheid en deze in 

afwachting is van de testuitslag. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en ongeacht of zij 

immuun of niet-immuun zijn.  

• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona, of als je in nauw contact geweest 

bent met een besmette persoon in de privésfeer (bijvoorbeeld als kinderen bij een besmette 

leerling thuis hebben gespeeld of gelogeerd). Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen en 

ongeacht of zij immuun of niet-immuun zijn.  

• Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;  

• Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;  
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• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app 

 

 

Waar moet ik mijn kind ophalen als dit onder schooltijd is? 

Moet uw kind naar de dokter/tandarts of iets anders, dan kunt u hem/haar ophalen aan de 

parkkant/ingang Molijnstraat. Ook als wij u bellen omdat uw kind klachten heeft gekregen 

gedurende de dag kunt u uw kind ophalen aan de parkkant of bij de ingang van de Molijnstraat 

 

Worden de schooltijden veranderd? 

Nee, de reguliere schooltijden worden gehandhaafd.  

 

Mag ik met mijn kind mee de school in?  

Nee, de school is verboden terrein voor volwassenen (m.u.v van onze leerkrachten en 

personeel en anderen op afspraak). 

 

Worden de breng en ophaaltijden veranderd? 

Alleen voor groep 1-2 is  de ophaaltijd iets eerder en kunt u uw kind vanaf 14:35 aan de 

pleinkant ophalen. Bij het brengen mag u tot de poort meelopen met uw kind. Bij het ophalen 

volgt u de looproute zoals aangegeven op onderstaande afbeelding.  

  

Om 14.35 gaat de poort open en haalt u uw kind op door de looproute te bewandelen. Op 

woensdag gaat de poort om 11.50u open.   

  

De looproute is éénrichtingsverkeer, ouders en kinderen mogen niet tegen de richting in het 

plein verlaten. Wij sturen geen kinderen het plein af zonder ouders. Iedereen bewandeld de 

aangegeven looproute.   

  

Wij vragen alle ouders om alleen te komen en een mondkapje te dragen tijdens het brengen en 

ophalen.  
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Kan mijn kind naar de VSO/BSO of naschoolse van meneer Rick? (voorschoolse- en 

naschoolse opvang)?  

Ja de BSO en de naschoolse gaan gewoon door. 

   

Mag ik op het schoolplein komen?  

Nee, ook de schoolpleinen zijn verboden terrein voor volwassenen (m.u.v van onze 

leerkrachten en personeel) behalve bij het wegbrengen en ophalen van kinderen groep 1-2. 

  

Hoe gaan mijn kinderen naar school?  

• Groep 7 en 8 komen zelfstandig naar de Molijnstraat en het gebouw in.  

• Groep 5 en 6 komen zelfstandig naar binnen bij de zij-ingang van school. U kunt 

uw kind(eren) eventueel brengen tot het fietspad dat langs de school loopt.  

• Groep 3 en 4 komen naar binnen aan de Parkkant. Ouders brengen hun 

kinderen tot aan het pad dat horizontaal over het park loopt.  

• Groep 1-2 worden door ouders gebracht. (zie hierboven) 

  

Wat zijn de regels buiten het schoolplein?  

• We willen u met nadruk vragen om geen sociale gesprekken te voeren bij het 

wegbrengen of ophalen van uw kinderen.   

• U mag de kinderen met 1 ouder wegbrengen en ophalen!  

• Houd afstand tot andere ouders.  

• Het wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij het wegbrengen en ophalen. 

 

Wat gebeurt er met activiteiten die op de planning staan?  

De komende periode staan er gen schoolbrede activiteiten op de planning. We houden u op de 

hoogte m.b.t Carnaval. 

 
Krijgen de kinderen nog fruit op school?  

Ja, het schoolfruitproject is weer van start gegaan. 

  

Gaat de gymles gewoon door?  

Ja, de gymlessen gaan gewoon door. 

 

Wordt er nog online les verzorgd? 

Nee, er wordt geen online les verzorgd, tenzij een klas in quarantaine moet of thuis moeten 

werken doordat bijvoorbeeld de leerkracht uitvalt. Kinderen die thuis moeten blijven en niet 

naar school kunnen komen, krijgen een programma per week. De leerkracht van uw kind 

informeert u hierover.  

 

Hoe kan ik contact opnemen met de leerkracht?  

Uiteraard is de leerkracht te bereiken via mail of telefoon. We voeren voorlopig geen 

gesprekken met u fysiek op school.   

 

 

 

 

Hoe wordt er gezorgd voor een goede hygiëne?  

• Bij elke ingang van de groep  staat een pompje met een ontsmettingsmiddel 

waarmee de kinderen bij binnenkomst hun handen ontsmetten.   
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• Gedurende de dag wassen de kinderen hun handen regelmatig, zeker 

na toiletgebruik, buitenspelen en hoesten/niezen, met zeep. We hanteren de 

hygiëne voorschriften van het RIVM.  

• De 1.5 meter afstand regel voor kinderen is niet nodig, wel houdt personeel 

onderling 1.5 meter afstand  

• De lokalen worden dagelijks schoongemaakt.   

 

  

Wat doen jullie om te zorgen dat de kinderen gescheiden blijven (cohortering)? 

We werken groepsoverstijgend binnen het leerjaar. Dit betekent dat bijvoorbeeld groep 3 een 

cohort is.   

 

Wordt het niet te koud in de lokalen met al dat ventileren? 

Het kan zijn dat het bij binnenkomst iets kouder is in de lokalen, vraag aan uw kind of hij/zij 

hier last van heeft en pas de kleding hier eventueel op aan. 

 

Mondkapjes in groep 6, 7 en 8 

Alle kinderen en leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 dragen een mondkapje als ze zich 

verplaatsen door het gebouw. Als ze op hun eigen plek zitten mag het mondkapje af. U dient 

uw kind een mondkapje mee te geven naar school. 

 
Aanvulling op 1 december 2021 

Voor al het personeel is het dragen van een mondkapje verplicht en voor de leerlingen van 

groep 6,7 en 8 is het een dringend advies. Op onze school hebben we smalle gangen. Wij 

kunnen in de gangen niet voorkomen dat kinderen en leerkrachten dicht op elkaar staan. Wij 
vinden het dan ook erg belangrijk dat iedereen een mondkapje draagt. Wanneer een kind, om 

wat voor reden dan ook, geen mondkapje draagt dan geldt de volgende afspraak:  

Voor de veiligheid van uw kind en alle andere kinderen en personeel voorkomen wij dat uw 

kind in de drukke gang loopt zonder mondkapje. Deze kinderen gaan dan zelfstandig iets 
eerder of later naar buiten of naar een ander lokaal.  

 

Wat gebeurt er als een kind of de leerkracht van mijn kind uit de groep corona heeft?  

U wordt op de hoogte gebracht bij een besmetting in de groep. De school bepaalt samen met 

de GGD wanneer een groep in quarantaine geplaatst moet worden. Dit overleg met de GGD 

vindt pas plaats na de derde besmetting. Of de groep in quarantaine moet heeft te maken met 

de situatie waarin de besmetting heeft plaatsgevonden. Wanneer dit in de groep is dan kan het 

om een clusterbesmetting gaan en kan er overgegaan worden op quarantaine voor de groep. 

 

Worden de zelftesten door school geregeld? 

Ja, de testen worden door de overheid aan school geleverd en alle kinderen van groep 6,7 en 8 

krijgen deze mee naar huis. U krijgt 2 zelftesten per week per kind. Voor de kerstvakantie 

hebben alle kinderen van groep 6,7 en 8 zelftesten meegekregen. Graag testen op zondag en 

woensdag. 
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