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Scholen weer open op maandag 8 februari 
Voor heel veel kinderen én ouders én leerkrachten heel fijn dat we elkaar vanaf a.s. maandag weer 
gewoon op school kunnen zien. Tegelijkertijd is het voor sommige ouders en leerkrachten ook heel 
spannend. Want zoveel mensen weer bij elkaar, welk risico op besmetting lopen we dan? Wij doen 
er alles aan om dat risico zo klein mogelijk te laten zijn.  
Alle maatregelen die wij treffen worden getoetst aan 3 uitgangspunten: veiligheid, 
verantwoordelijkheid én uitvoerbaarheid. Dat betekent dat er ook verschillen tussen scholen 
kunnen zijn omdat bijvoorbeeld het ene gebouw wel geschikt is voor een maatregel en het andere 
niet. Daarnaast krijgen wij regels opgelegd vanuit het ministerie. Daar zijn wettelijk verplichte en 
noodzakelijke regels bij. Die voeren we sowieso uit. Ook worden er dringende adviezen gegeven. 
Die proberen we daar waar mogelijk na te leven, maar dat lukt dus niet altijd. 
In deze extra nieuwsbrief vindt u alle afspraken en maatregelen die vanaf a.s. maandag gelden. 
Houdt u zich hier a.u.b. aan. Zo borgen we samen de veiligheid van uw kind(eren) en die van al 
onze teamleden! 
Voor nu een fijn weekend gewenst! En tot maandag! 
Groeten, Corinne 
 
Wettelijke verplichting: leerplicht is van kracht 
U mag uw kind dus niet preventief thuishouden. Als school zijn wij verplicht dit direct te melden bij 
de leerplichtambtenaar. Ook hoeven wij deze kinderen geen onderwijs op afstand te geven. 
 
Wettelijke verplichting: Iedereen blijft thuis bij klachten passend bij het coronavirus 
Dat geldt ook voor alle leerlingen van onze school. Daarnaast blijven kinderen ook thuis als een 
huisgenoot naast milde Corona klachten koorts heeft of last heeft van benauwdheid. Gezien de 
verregaande consequenties voor hele klassen, het personeel én dus ook voor alle ouders bij een 
eventuele besmetting rekenen we op uw begrip hiervoor. We vertrouwen er daarom op dat u zelfs 
bij de geringste twijfel uw kind(eren) thuishoudt. 
Kinderen kunnen ook gedurende de dag klachten ontwikkelen. Dan zullen wij u vragen uw 
kind(eren) direct op te komen halen. 
 
Wettelijk verplicht: Hygiënemaatregelen en ventilatie 
Deze maatregelen zijn nog steeds van kracht. Wij zorgen voor voldoende handen wassen, maken 
dagelijks tafels schoon, er wordt door het schoonmaakbedrijf extra gepoetst, de ventilatie is 
voldoende en er wordt in pauzes en na schooltijd extra geventileerd door ramen en deuren te 
openen. 
 
Wettelijke verplichting: gespreide begin- en eindtijden en pauzetijden 
Vanaf maandag hanteren wij de volgende schooltijden: 

Groep Start Einde Ingang 

1&2 08:30 14:15 (wo  12:15) eigen deur 

3 08:30 14:15 (wo  12:15) boven 

4 08:35 14:25 (wo  12:25) boven 

5 08:40 14:25 (wo  12:25) beneden bron 

6 08:45 14:30 (wo  12:30) boven 

7 08:40 14:25 (wo  12:25) nooduitgang 

8 08:45 14:30 (wo  12:30) beneden humankind 

 
Kinderen wachten op de speelplaats bij het bordje van hun groep en worden door de leerkrachten 
opgehaald op bovengenoemde tijdstippen. De kleuters kunnen direct hun lokaal binnenlopen. 



 
Verder gelden de volgende (wettelijk verplichte) regels: 

• Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. 

• Ouders/verzorgers dragen ook buiten in de nabijheid van de school een mondkapje. 

• Ouders/verzorgers houden voldoende afstand van elkaar. 

• Kinderen in de bovenbouw komen zoveel mogelijk alleen naar school. 
 
Dringend advies: cohortering 
Scholen hebben het dringende advies gekregen om zgn. cohortering toe te passen. Dat betekent 
dat kinderen in groepjes of tweetallen de hele dag optrekken en afstand van de andere groepjes 
moeten houden. Deze regel is echter onmogelijk uit te voeren. De klaslokalen zijn simpelweg niet 
groot genoeg om deze 1,5 meter te waarborgen. Wij hanteren (binnen alle scholen van Edu-Ley) 
daarom de regel dat we de groep als 1 cohort zien. Wel zetten wij daar waar mogelijk de tafeltjes 
in tweetallen in het lokaal. In de pauzes zullen wij met de parallelgroepen tegelijk buitenspelen. 
Verder blijven kinderen de hele dag in hun lokaal, wordt er niet gewerkt op de gangen of door de 
school heen gelopen. Kinderen mogen natuurlijk wel naar de wc! 
 
Wettelijke verplichting: een leerling of leerkracht besmet, dan hele groep in quarantaine 
Zodra een kind positief is getest, moet de hele groep, inclusief leerkracht, in quarantaine. Na 5 
dagen kan iedereen zich laten testen. Zodra u een negatieve uitslag kunt overleggen, mag uw kind 
weer naar school. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld de mail van de GGD door te sturen of een 
schermprint te maken van de negatieve uitslag. Wij verwijderen deze informatie direct na 
ontvangst en registreren deze uitslag niet. 
Wilt u uw kind niet laten testen? Dat mag. Dan blijft uw kind 10 dagen in quarantaine en mag het 
pas daarna, mits klachtenvrij natuurlijk, weer naar school. We zullen proberen deze kinderen zo 
goed als mogelijk onderwijs op afstand te geven. Maar de focus ligt op het onderwijs op school. 
Wanneer bij ons bekend wordt dat er sprake is van een besmette leerling of leerkracht, zullen wij 
alle ouders van de betreffende groep bellen met de vraag om hun kinderen direct op te komen 
halen dan wel toestemming te geven zelfstandig naar huis te gaan. Houdt u er daarom rekening 
mee dat u onder schooltijd bereikbaar bent. 
Het kind dat positief is getest moet 7 dagen in quarantaine blijven en mag daarna, mits 24 uur 
klachtenvrij, weer naar school komen. 
 
Noodzakelijke maatregel: Onderwijs op afstand 
Wanneer een hele groep in quarantaine gaat, en de leerkracht is niet ziek, zal die groep onderwijs 
op afstand krijgen.  
Is de leerkracht zelf besmet en dus niet in staat om onderwijs op afstand te geven? Dan wordt er 
geen vervanging gezocht en krijgen de kinderen tijdens de quarantaine geen les op afstand. Dit is 
een afspraak binnen T-Primair, waar ook de Edu-Ley scholen onder vallen. 
Is een leerkracht om een andere reden dan vanwege Coronabesmetting afwezig, dan doen we er 
natuurlijk alles aan om wel vervanging te regelen. De kans is echter aanwezig dat er geen 
vervangers beschikbaar zijn en dat wij kinderen moeten vragen thuis te blijven. 
Wanneer een groep in quarantaine moet, krijgen alle kinderen van die groep schoolwerk mee naar 
huis. Op de eerste dag zal er een meet zijn waarin de leerkracht aangeeft wat de kinderen thuis 
moeten doen. De rest van die dag gebruikt de leerkracht om weer e.e.a. voor te bereiden in 
Classroom om het onderwijs op afstand tijdens de resterende quarantaine-dagen te kunnen geven. 
 
Dringend advies: leerlingen uit groep 7 en 8 dragen mondkapjes in de gang, leerkrachten 
van groep 7 en 8 dragen mondkapjes/face-shield in de klas 
Binnen Edu-Ley verplichten wij niemand om mondkapjes te dragen. Alle leerlingen en leerkrachten 
die dit willen, mogen natuurlijk wel een mondkapje dragen wanneer zij zich verplaatsen. In principe 
hebben we in de klas geen mondkapjes op.  
 



Maandag 8 februari 

• De kinderen nemen alle schoolspullen weer mee terug naar school. Vergeet ook de portfolio 
niet! (Alleen de kleuters houden hun portfolio nog thuis.) 

• Alle laptops worden weer ingeleverd door de ouders/verzorgers. Dit kan in de aula. 
Ouders/verzorgers wordt gevraagd mondkapjes te dragen. We controleren de laptops op 
zichtbare beschadigingen. U moet dus misschien even wachten. Houd terwijl u wacht 
afstand a.u.b. 

• De aangepaste schooltijden gaan in. Kinderen worden door leerkrachten opgehaald vanaf 
het schoolplein. 

 
BSO alleen open voor noodopvang 
Is er in uw situatie sprake van noodopvang na schooltijd? Dan moet u dit zelf regelen met de 
betreffende kinderopvangorganisatie. Voor Humankind kunt u contact opnemen met Loes: 
loesnaalden@humankind.nl. 
 
Testen en vaccineren 
In de media gaan allerlei wilde verhalen rond dat scholen kinderen zouden gaan testen of dat wij 
kinderen vertellen dat ze zich moeten laten vaccineren. Wij ontvangen berichten van ouders dat ze 
ons daarvoor geen toestemming geven.  
Dit is echter aan de ouders en niet aan ons. Wij hebben geen enkele plannen op dat gebied. U 
hoeft ons daar dan ook verder niet over te informeren. Berichtgeving in de media blijkt helaas lang 
niet altijd te kloppen. Neem daarom bij vragen gerust contact met ons op. 
 
Wijziging in uw gegevens? 
Geef dit dan a.u.b. zo snel mogelijk aan ons door. Zo houden we alle gegevens up to date en 
weten we u te bereiken wanneer dat nodig is: info@debron-goirle.nl. 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt vrijdag 12 februari 2021. Kopij aanleveren uiterlijk 
woensdag 10 februari via info@debron-goirle.nl. 
 
 

Agenda 

Eerstvolgende vrije dag 
Vrijdag 12 februari: school uit om 12.30 uur 
Maandag 15 februari t/m 19 februari: carnavalsvakantie 
OV-vergadering 
Woensdag 3 maart om 20:00 uur. 
Onderwerp: start planning Pasen en A4daagse. 
MR-vergadering 
Dinsdag 16 maart om 19:30 uur. 
Voor deelname aan het openbare gedeelte kunt u mailen naar MR@debron-goirle.nl. 
GMR-vergadering 
Dinsdag 7 april op de Bron. 
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