
 

  

Groningen, 05- 02- 2021 
 
 
Aan de ouder(s)/ verzorger(s)  
 
Betreft: heropening van de school op maandag 8 februari 2021  
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Zoals u hebt gehoord en gelezen, mogen de scholen weer open vanaf maandag 8 februari. We 
zijn blij dat de leerlingen weer naar school mogen en we pakken de draad weer op, zoals 
vanouds! Tegelijkertijd vinden sommige teamleden het ook best een beetje spannend. En we 
kunnen ons voorstellen dat dit voor een aantal ouders en verzorgers ook zo zal zijn.  
In de afgelopen dagen hebben wij ons best gedaan om alles zo veilig mogelijk te organiseren voor 
de leerlingen en het team. We stemmen ons hierbij af op de richtlijnen vanuit de overheid. De 
gemaakte afspraken en maatregelen zijn afgestemd met de medezeggenschapsraad. 
 
 
De belangrijkste maatregelen zet ik hier onder voor u op papier. 
Veel maatregelen blijven hetzelfde. Enkele maatregelen worden aangescherpt.  
 
- De leerlingen worden bij school ontvangen door teamleden (in oranje hesjes) en ze lopen 

direct door de school in. Hierdoor komen de leerlingen gespreid binnen. 
- Bij binnenkomst zijn de leerkrachten in het lokaal en wassen de leerlingen direct hun handen. 

Dit gebeurt ook bij het naar buiten gaan en weer binnen komen voor en na de pauze, voor 
het eten en natuurlijk na toiletgang. 

- De tafels, devices en materialen van de leerlingen worden regelmatig schoongemaakt tussen 
de lessen door.  

- De toiletten worden tussen de middag extra schoongemaakt. De concierge reinigt de 
trapleuningen en deurkrukken gedurende de dag.  

- De eerste dagen blijven we in de stamgroep. De instructielessen op niveau gaan later van 
start. Het atelieronderwijs wordt gegeven in de eigen groep. 

- Tijdens de pauzes gaan de groepen gescheiden of met de groep, waarmee ze instructies 
krijgen, naar buiten.  

- Het gymrooster hebben we aangepast . De leerlingen gymmen alleen met hun eigen groep en 
er zit steeds 10 minuten tussen de verschillende groepen. De leerlingen komen elkaar zo niet 
tegen. 

- De leerkrachten dragen een mond/ neuskapje in de openbare ruimtes (gangen, hal). De 
leerlingen van de eindgroepen worden ook dringend verzocht om een mond/ neuskapje te 
dragen op de gangen. In de groep mag het mond/ neuskapje af (dit geldt voor de leerlingen 
en de leerkrachten). 

- De leerkrachten blijven in hun eigen lokaal (lesgeven, koffie drinken, eten). Nadat de 
leerlingen naar huis zijn, gaat iedereen naar huis. Overleggen en telefonische of online 
contacten met ouders vinden vanuit huis plaats. 

- Er zijn geen vrijwilligers in de school en er zijn geen rondleidingen.  
- De richtlijnen voor leerlingen die chronisch verkouden zijn, zijn niet aangepast. We zullen er wel strak mee 

omgaan. Zo gauw er twijfels zijn of andere klachten ontstaan gerelateerd aan Covid-19 zullen we direct de 
leerling apart zetten en ouders/verzorgers bellen om de leerling op te halen. 

- Bij ziekteverschijnselen die passen bij COVID; dit graag doorgeven bij de afmelding van uw kind 
- Wanneer uw kind jarig is, graag trakteren op een verpakte traktatie 



 

  

- Het naar huis gaan van de leerlingen gaan we gespreid uitvoeren. De aangepaste 
vertrektijden zijn als volgt:  

14.15 uur/ 12.00 uur 

Ouders/ verzorgers halen eigen kinderen op bij het hek van het grote plein. Het is belangrijk dat u als ouders alleen 
komt, een mondkapje draagt en afstand houdt! Kom niet te vroeg en anders wacht u in de auto. Wanneer uw kind bij u 
is, rijdt u direct weg en blijft u niet staan praten bij het hek.       

14.30 uur/12.15 uur   

Leerlingen op de fiets gaan weg (midden/eindgroepen). De leerlingen worden uit de groepen gehaald en gaan via een 
vaste route naar buiten.     

14.45 uur/12.30 uur:     

Leerlingen gaan in rijen achter elkaar naar buiten, zo voorkomen we volle gangen. Taxi chauffeurs hebben een vaste 
plek op het plein, aangegeven met vakken (gekleurde tegels op het plein). Leerlingen lopen naar hun eigen 
chauffeur op het grote plein. Chauffeur vertrekt wanneer alle leerlingen er zijn.  

- Wanneer een leerling of leerkracht wel besmet raakt, volgen wij de richtlijnen vanuit de overheid en de 
GGD. De hele groep zal dan 5 dagen in quarantaine gaan en de lessen worden online gegeven (zoals in de 
afgelopen weken het geval is geweest). Na 5 dagen kunnen de leerlingen en leerkracht zich laten testen. 
Wanneer ze negatief testen, mogen ze weer naar school komen. Wanneer u als ouder ervoor kiest om uw 
kind niet te laten testen, blijven de leerlingen nog 5 extra dagen in quarantaine. 

We verwachten dat we op deze manier tegemoet komen aan de veiligheid van de leerlingen en leerkrachten 
en ondertussen de kwaliteit van de lessen kunnen waarborgen.  
Wij verwachten alle kinderen, alle dagen op school. Mocht u daarover willen overleggen, dan neemt u contact op met 
de leerkracht of stuurt u een e-mail naar g.luiks@fiduciaschool.nl  

Weersverwachting maandag 

Maandag wordt er veel sneeuw verwacht. Stel dat er code oranje of code rood wordt gegeven door het 
KNMI dan kan het zijn dat de vervoerders niet gaan rijden.  

Hieronder een link met contactgegevens, zodat u weet welke vervoerder in welke gemeente rijdt: 
https://publiekvervoer.nl/leerling/contactgegevens 

Het is belangrijk dat u de website van de betreffende vervoerder goed in de gaten houdt wanneer er extreme 
weersomstandigheden zijn. 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Hebt u vragen dan kunt u onder werktijd contact 
opnemen met mij. 

 
Met vriendelijke groet, 
Gerda Luiks 

Directeur CSBO Fiduciaschool. 
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