
“Avontuurlijk Natuurlijk” 
 
 
Standdaarbuiten, 5 februari 2021 
 
 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 

In deze brief leest u meer informatie over het heropenen van onze school op maandag 8 februari. Er is 
de afgelopen dagen via diverse media heel veel informatie op iedereen afgekomen rondom het 
heropenen van de scholen. Dit heeft ook voor verwarring en onduidelijkheid gezorgd. Bij onze 
besluitvorming hebben we ons beperkt tot de informatie vanuit de PO raad en het advies van de 
Borgesiusstichting. Als school zijn wij gehouden aan een aantal wettelijk verplichte, noodzakelijke 
maatregelen en zijn er een aantal adviezen geformuleerd. Deze adviezen geven de gelegenheid tot 
maatwerk per school. 

 
Het volledige protocol waarop wij ons als school baseren is terug te lezen in de volgende link: 
Protocol-basisonderwijs.pdf (lesopafstand.nl) 
 
Wij zijn erg blij dat we onze deuren weer mogen openen en fysiek les mogen gaan geven! Maar u zult 
begrijpen dat het openen van de scholen ook spannend is. Voor zowel ouders, leerlingen als voor 
leerkrachten. Het succes van de keuze om de scholen te openen valt met het handelen van alle 
volwassenen. Is uw kind ziek, snotterig of koortsig, houd uw kind dan thuis tot de klachten verdwenen 
zijn. Twijfelt u aan het ziektebeeld en wilt u uw kind laten testen, dan staat u dat uiteraard vrij. 
Alle maatregelen die zijn genomen hebben we vanuit de volgende twee uitgangspunten bekeken: 

 
1. Veiligheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders 

 
2. Kwalitatief onderwijs zo normaal als mogelijk hervatten  

 
Werken in cohorten / subgroepjes 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan door afstand te houden, pleit het RIVM in het 
generiek kader voor cohortering. Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in 
subgroepen en het contact tussen deze subgroepen wordt beperkt. 

 
We zullen daarom de komende weken geen groepsdoorbroken activiteiten ondernemen. Kinderen 
zullen vanaf groep 3 in vaste tafelgroepjes samenwerken. We zullen onze lokalen dusdanig inrichten 
dat de afstand tussen de tafelgroepjes zo groot mogelijk is. We kiezen ervoor om met de jaargroepen 
in vaste lokalen te werken dit ziet er als volgt uit. 

 
Leefgroep 1: Kleuters werken niet in vaste tafelgroepjes, de beide kleutergroepen mogen 
groepsdoorbroken werken. Groep 3 werkt in het vaste lokaal van groep 3. 
 
Leefgroep 2: Groep 4 en groep 5 werken in hun vaste lokalen. 
 
 
 

  

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf


 
 
Leefgroep 3: Groep 7-8 werkt in de lokalen van groep 7 en 8, de tussenwand staat hier open, op deze 
manier is er veel ruimte om leerlingen verspreid in het lokaal te laten werken. Groep 7-8 krijgt les van 
juf Angella. 
 
Groep 6  werkt verdeeld over twee lokalen, het lokaal van groep 6 en het stilte lokaal. De tussenwand 
in deze lokalen staat open, Meneer Polle geeft les aan groep 6. 

 
We zullen leerlingen de komende periode niet op het onderwijsleerplein laten werken. Hiermee 
voorkomen we bewegingen binnen de school. 

 
In leefgroep 3 zullen we gaan werken met schooltassen, leerlingen nemen iedere dag hun tas met 
schoolwerk mee naar school en huis. Op het moment dat we onverwacht zullen moeten 
overschakelen naar thuisonderwijs dan hebben leerlingen alle materialen al thuis. 

 
Begin- en eindtijden 
We hanteren onze reguliere begin en eindtijden.  
8.20 openen onze deuren, 8.30 starten we met de lessen. 

 
Leerlingen komen de school binnen via de voor hun gebruikelijke ingangen. In groep 6 maken we een 
uitzonderling. Leerlingen uit groep 6 komen binnen via de ingang van het stiltelokaal. 
Wij vragen u uw kind(eren) indien mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Na schooltijd gaan 
leerlingen direct naar huis. 

 
Zoals ook voor de lockdownperiode mogen ouders het plein niet op en de school niet in. Ouders 
nemen afscheid bij het hek van de school. Bij drukte rondom de school zou u ervoor kunnen kiezen om 
een mondkapje te dragen. Wij vragen u uiteraard om 1,5 m afstand tot elkaar te houden 

 
Pauzetijden 
We hanteren onze reguliere pauze tijden, leerlingen spelen per leefgroep buiten Hygiëne maatregelen 

De komende periode zullen we extra alert zijn op schoonmaak van de school, hierbij is extra aandacht 
voor de contactpunten zoals deurklinken. 
Gedurende de dag zullen leerlingen geregeld hun handen wassen.  

Gym 
Vooralsnog is er niet voldoende duidelijk over de maatregelen die gelden m.b.t. gym. We kiezen er 
daarom vooralsnog voor geen gymlessen te geven. 

 
Ouders en externen in de school 
Zoals ook voor de lockdown periode mogen ouders de school niet in. We zullen het aantal externen in 
de school zoveel mogelijk beperken. Externen die in de school komen voor individuele begeleiding van 
leerlingen zijn wel welkom in de school. 
Ondersteuning in kleine groepjes gaat zoveel mogelijk binnen de richtlijnen door. 

 
Mondkapjes 
In groep 7-8 vragen wij leerlingen mondkapjes te dragen als zij door het lokaal lopen. Alle volwassenen 
in de school dragen een mondkapje als ze door de gangen en het onderwijsleerplein lopen. We zijn 
natuurlijk razend benieuwd wie het meest creatieve, originele of mooiste mondkapje draagt volgende 
week. 

 
 
 
 



 
 

Contact met leerkrachten 
De richtlijnen schrijven voor dat leerkrachten na de lesdag zo snel mogelijk naar huis proberen te gaan 
om verder te werken. Overleggen binnen de school vinden digitaal plaats. Dit maakt dat onze school 
telefonisch slechter bereikbaar zal zijn na schooltijd. U kunt leerkrachten het beste bereiken via Social 
Schools om vragen te stellen en eventueel een belafspraak of afspraak via teams te maken. 

 
Klas in quarantaine of leerkracht getest 
Op het moment dat er corona is vastgesteld bij één van de leerlingen gaat de hele klas en 
leerkracht(en) in quarantaine voor een periode van vijf dagen. Na de vijfde dag kunnen leerkracht(en) 
en leerlingen zich laten testen en bij een aantoonbare negatieve uitslag mogen zij weer naar school. 
Leerlingen die zich niet laten testen blijven tien dagen in quarantaine en mogen daarna weer naar 
school komen. Mits zij geen klachten hebben uiteraard. 

 
Op het moment dat een klas in quarantaine moet, zullen we het thuisonderwijs z.s.m. oppakken, zoals 
we dat ook de afgelopen weken hebben gedaan. 

 
Op het moment dat een leerling thuis is i.v.m. verkoudheidsklachten of quarantaine zullen wij het 
thuisonderwijs zo goed mogelijk oppakken. Wij zullen leerlingen in dit geval tijdens de 
instructiemomenten via teams laten inbellen om zo goed mogelijk bij de klas aan te kunnen sluiten. 
Onze prioriteit gaat uit naar het fysieke onderwijs op school. 

 
Op het moment dat een leerkracht ziek of afwezig is zullen we ons best doen om de leerkracht te laten 
vervangen. 

 
1,5 meter afstand 
Leerkrachten en andere volwassenen zullen ten alle tijden 1,5 meter afstand houden. In de midden en 
bovenbouw zullen leerkrachten waar mogelijk 1,5 meter afstand tot leerlingen proberen te houden, 
dit zal niet altijd haalbaar zijn. In de onderbouw is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand tot 
leerlingen te houden. 

 
Spullen mee naar school 
Wilt u maandag de boeken, schriften en eventueel laptop meegeven naar school. De laptops mogen 
worden ingeleverd bij de eigen leerkracht. 
Mochten er nog bijzonderheden zijn m.b.t. het thuiswerken van uw kind(eren) dan vragen wij u dat 
aan de leerkracht door te geven via SocialSchools. 

 
We kijken ernaar uit de kinderen vanaf maandag weer te mogen begroeten op school, we zullen er 
alles aan doen om het onderwijs voor kinderen zo normaal mogelijk, binnen de geldende maatregelen 
te laten verlopen. 

 
Als laatste willen we alle leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen ontzettend 
bedanken voor de afgelopen periode. De sluiting van de scholen heeft veel van iedereen gevraagd. 
Zonder ieders inzet was het onderwijs op afstand en de noodopvang niet mogelijk geweest! 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Mede namens het team en de MR,  

Willem-Jan van Hest en Edwin Nelemans 


