
 
 

 

Aan:  ouders/verzorgers leerlingen scholen Opmaat groep 

Onderwerp: opening scholen 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Dinsdagavond werd duidelijk dat de basisscholen aanstaande maandag open gaan. 

We willen allemaal heel graag de kinderen weer op school zien. Een fijne leeromgeving met 
klasgenoten en een goede leerkracht is in het belang van alle kinderen. Maar er zijn ook veel vragen 
over hoe we dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kunnen doen. Voor kinderen, voor hun ouders en 
verzorgers en voor onze medewerkers. In deze brief geven we uitleg hoe de scholen weer open gaan. 

  

Vooraf 

Vanaf maandag 8 februari gaat de school weer open. We hebben vandaag, vrijdag 5 februari gebruikt 
om de opening voor te bereiden.  

Naar school gaan is niet zoals we gewend waren. Zelfs niet zoals we dat voor de kerstvakantie deden. 
Er komen extra regels en maatregelen die het voorlopig echt anders maken. Dit is zeker niet leuk, en 
soms lastig te begrijpen. Door de regels kan het ook gebeuren dat er lessen uitvallen. We proberen 
dat natuurlijk te voorkomen. De regels zijn er voor de veiligheid van ons allemaal. 

Ook kunnen er verschillen zijn tussen scholen onderling. De ene school verschilt nu eenmaal van de 
andere. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van de klaslokalen of hoeveel kinderen op school zitten. Er 
zijn regels over wat moet, en adviezen over wat kan. De scholen hebben de vrijheid om het zo 
passend mogelijk uit te voeren. Het onmogelijke kunnen we immers niet leveren. 

Mocht je vragen of zorgen hebben, neem dan contact op met de schooldirecteur. Samen kunnen we 
kijken naar oplossingen. 

 

Afspraken over naar school komen 

De kinderen zijn weer welkom op school en moeten ook weer naar school. Maak je je zorgen, neem 
dan contact op. We zoeken een oplossing. 

Kinderen kunnen niet naar de BSO. 

Ouders mogen de school niet in. Ouders van de jongste kinderen mogen op het plein komen, maar 
blijven buiten. Op en om het schoolterrein is een mondkapje verplicht voor volwassenen. Daar 
houden we natuurlijk ook afstand. De grotere kinderen komen zoveel als gaat zelf naar school. 



 
 

 

 

Afspraken over op school zijn  

We wassen handen extra vaak, zorgen voor extra schoonmaak en ventileren goed. 

Groepen kinderen mogen niet mengen. Iedere groep speelt apart. We werken binnen een klas zoveel 
mogelijk in vaste groepen. We adviseren kinderen uit groep 7 en 8 buiten de klas een mondkapje te 
laten dragen.  

 

Afspraken over ziek, verkouden of corona 

Bij klachten blijven zowel personeelsleden als leerlingen thuis. Dit is een verandering; ook verkouden 
kinderen met lichte klachten blijven thuis.  
Bij een besmetting gaat de hele klas 5 dagen in quarantaine. Bij een negatieve test na 5 dagen,  
kunnen kinderen weer naar school komen. Als het kind niet test, blijft het nog 5 dagen extra in 
quarantaine. De klas in quarantaine krijgt in die periode zoveel mogelijk onderwijs op afstand. 
Kinderen onder de 12 worden vanaf nu meegenomen in contactonderzoek bij een besmetting. 
 

Overleg 

Er is nog steeds overleg over de maatregelen. Over hoe ze uitgevoerd kunnen worden en of er extra 
maatregelen nodig zijn. Ook zijn er gesprekken over sneltesten voor leraren en kindvriendelijke 
testen voor leerlingen. We houden jullie op de hoogte.  
 

Tot slot 

Elke versoepeling van de regels zorgt voor meer besmettingen. Tegelijk willen we kinderen het 
onderwijs geven dat ze nodig hebben. Gelukkig weten we dat het aantal besmettingen op scholen 
lager ligt dan in veel andere sectoren.  We blijven daar met elkaar aan werken. 

We weten dat de afgelopen periode met huisonderwijs pittig was. Maar opening van de scholen 
brengt weer hele andere zorgen met zich mee. Ga met ons in gesprek als je je ongerust maakt. 
Samen zoeken we een oplossing. Dank jullie wel voor je vertrouwen en inspanningen van de laatste 
weken. Het is fijn te weten dat we zoveel betrokken ouders hebben. Samen maken we het verschil. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Marius Liebregs 
Vz Raad van Bestuur Opmaat 
 
Cobine Ramaekers 
Directeur OBS de Kikkenduut 


