
 

 

Kwaliteitskaart onderwijs OBS Koolhoven november 2021 

Kaart 3.08  Omgang in het onderwijs op 
OBS Koolhoven vanaf 29 
november 2021 

Verantwoordelijke/eigenaar  Eigenaar/beheer:  
Directie obs Koolhoven 

Besproken/Geëvalueerd/vastgesteld Datum: 29-11-2021 MT-leerteams-MR 

Overig  Deze kaart vervangt KK 3.07 
(Corona en griepseizoen) n.a.v. 
verscherpte maatregelen nov’21 
 
De kaart wordt aan alle ouders 
verspreid en geplaatst op de 
website van school. 

 

Doel 
De kaart geeft richtlijnen en praktische beschrijving voor de wijze waarop OBS Koolhoven per direct weer het 
onderwijs verzorgd en beschrijft in-en externe consequenties naar aanleiding van de landelijke verscherpingen 
in het (basis)onderwijs. Tevens is het zeker voor nieuwe ouders/verzorgers puntsgewijs een overzicht van 
geldende regels/omgang op obs Koolhoven. 
 
Achtergrond en wat zijn de huidige richtlijnen: 

1. De scholen kunnen op dit moment verantwoord open blijven met de huidige maatregelen* 
*Onder “praktische uitwerking op obs Koolhoven” worden actuele maatregelen/richtlijnen beschreven. 

2. Verplichte quarantaine van een groep gaat op voorspraak van de GGD. Zij voert hierover het overleg 
met de directie van de school 

3. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor 
de werkzaamheden noodzakelijk is. 

4. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Desondanks: Er is voorlopig geen 
sprake van groepsdoorbrekend werken in het lesprogramma (denk aan LIST-lezen bijvoorbeeld) 

5. Tussen personeelsleden en leerling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
6.  Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein* of in de school. *Vanwege de spreiding van de 

leerlingen en schoolpleinen op Koolhoven mogen ouders/verzorgers van de groepen 1/2/3 (mits 1.5 
meter in acht wordt genomen) wel op het schoolplein. 

7. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Praktische uitwerking op OBS Koolhoven naar aanleiding van bovenstaande regels: 
 
Algemene aanpak en organisatie van ons onderwijs 
We gaan er voor dit moment vanuit dat alle leerlingen zoveel mogelijk dagelijks onderwijs op OBS Koolhoven 
verzorgd krijgen.  



 

 

 
Een groep in verplichte quarantaine 
Indien een groep in verplichte GGD-quarantaine moet, worden ouders z.s.m. geïnformeerd en gaat de groep 
naar huis. In een toelichtende brief wordt aangegeven hoe snel en op welke wijze het onderwijs (online) 
vervolg krijgt. Dit is leeftijdsadequaat. Hieronder staat vermeld hoe het onderwijs aan de groep vervolg krijgt. 
Ook geven we aanvullend aan hoe onderwijs doorgaat mocht een individuele leerling afwezig zijn door Covid. 
 
Afstand-onderwijs: Een leerling is in thuisquarantaine en kan geen fysiek onderwijs volgen  
e/o een groep is in verplichte thuisquarantaine  
Indien een leerling of groep langer dan drie dagen afwezig is en wel in staat is het onderwijs te volgen dan 
gelden onderstaande regels:   
Groepen 1-2: Dag 0 en 1 wordt gebruikt om werk te verzamelen. Leerkracht zorgt ervoor dat dit aan de 
leerling(en) verspreid wordt. Leerkracht gaat uiterlijk vanaf dag 2 “online”. Dit op basis van online rooster met 
vaste momenten.  
Groep 3 t/m 8: Dag 0 en 1 wordt gebruikt om lesmateriaal te verzamelen. Leerkracht zorgt ervoor dat dit aan 
de leerling(en) verspreid wordt. Leerkracht gaat uiterlijk vanaf dag 2 “online”. Dit op basis van 
online weekrooster met vaste les-en instructiemomenten, aangevuld met online momenten voor groepjes 
leerlingen e/o individuen. Ook softwareondersteuning wordt ingezet.  
 
Algemeen m.b.t. afstandsonderwijs: 

- Indien een leerling ziek is, vindt er geen afstandsonderwijs plaats. 
- Het contact tussen de groepsleerkracht(en), leerling en ouders/verzorgers is belangrijk. Er kan 

“maatwerk” gerealiseerd worden. 
- School verzorgt geen opvang voor immune kinderen uit betreffende groep. Een kind is immuun als 

hij/zij < dan 6 maanden geleden Covid heeft gehad. 
- Groepsquarantaine: Indien in een groep teveel positieve besmettingen zijn, overlegt directie z.s.m. met 

de GGD. Als dit aan de hand is en de groep verplicht in thuisquarantaine moet, ontvangen de ouders 
hierover een brief met informatie en data tot wanneer de quarantaine geldt. 
Wel de volgende afspraken bij groepsquarantaine e/o een positieve PCR-test bij een individuele 
leerling: 

• Was uw kind in isolatie thuis n.a.v. een positieve PCR-uitslag* en had hij/zij klachten, dan mag 
het -bij 24 uur klachtenvrij- na 7 dagen isolatie weer naar school.  

• Was uw kind in isolatie thuis n.a.v. een positieve PCR-uitslag zonder zelf klachten te hebben, 
dan mag uw kind na dag 5 weer naar school.  

• Bij verplichte groepsquarantaine moeten kinderen vanaf dag 5 getest worden met een PCR of 
anti-geen-test. Kinderen die naar aanleiding daarvan negatief testen, mogen weer naar school. 

- *Let op: GGD stemt zelf de isolatieperiode thuis met ouders af, als hun kind PCR positief is getest. Dan 
kan bovenstaande afwijken na overleg tussen u en de GGD. Informeert u dan de school hierover.  
 

Overige maatregelen op schoolniveau: 
 
Naar binnen gaan en ophalen 
Het is niet toegestaan dat ouders/verzorgers hun kind(eren) in school brengen. We HANDHAVEN dus de 
breng/ophaalplaatsen op het schoolplein voor leerlingen van de groepen 1 t/m 3 en/of het zelfstandig naar 
binnen lopen via dezelfde routes zoals al bekend is: groepen 4/5 bij het pannaveld en 7/8 via het schoolplein 
achter. Klein maatwerk is er voor nieuwe leerlingen. De leerkracht stemt dit af met de betreffende ouders. 
Na afloop van schooltijd gelden uiteraard ook dezelfde afspraken. 
We handhaven ook de minimale verkeersbeweging rondom school. Daarom het blijvende advies: Breng (en/of 
haal) uw kind zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar (van) school en parkeer niet op straat! Voor zelfstandig 
naar schoolgaande leerlingen wordt het anders onoverzichtelijk en dus onveilig.  
Het achterplein van school zal door middel van hekken afgesloten blijven van autoverkeer. 



 

 

 
Gezondheid en hygiëne op school: Handhaving van de richtlijnen 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat personeel thuisblijft bij de corona-
klachten en school een passende oplossing verzorgd ter vervanging. Dit kan betekenen dat kinderen diverse 
gezichten in een lesweek zien. Directie mag omwille van privacy niet zomaar de ouders informeren. Het is aan 
het personeelslid om dit wel of niet te doen. 
Personeelsleden (ongeacht gevaccineerd of niet testen zichzelf tweemaal per week) Zelftests worden aan 
school geleverd en onder personeel verspreid. BRON: Ministerie van OC&W. 
 
Mondkapjes en zeftesten bij leerlingen 
Alle leerlingen van de groepen 6-7-8 dragen een mondkapje in de school bij “beweging”. In de klas -op hun 
plaats- is dit niet verplicht. Ook geldt dat zij tweemaal per week (gevaccineerd of niet) een zelftest doen. In de 
week van 6-12 december zullen deze op school bezorgd (en verspreid gaan worden. BRON: Ministerie van 
OC&W)  
Dit is een aanscherping ten opzichte van 29-11. 
 
Op OBS Koolhoven: Zieke leerlingen: Handhaving van de richtlijnen 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van 
kracht: 
• Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis en laten zich testen. Let op: een zelftest is 
preventief bedoeld, al geeft het natuurlijk een duidelijke indicatie. Heeft een kind klachten en is de zelftest 
negatief, dan is een PCR-test nog steeds noodzakelijk. 
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). 
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 
ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 
We gaan ervan uit dat alle ouders/verzorgers zich aan deze richtlijnen houden. Heeft uw kind bijvoorbeeld 
“hooikoorts”, geef dit dan bij de leerkracht van uw kind aan. Is/Wordt uw kind ziek op school, dan nemen we 
gelijk contact op. 
 
Handen wassen, hoesten of niezen: Handhaving van de richtlijnen 
Op school worden de richtlijnen zoveel mogelijk gehanteerd en uitgedragen. School draagt zorg voor voldoende 
zeep/desinfectie/papieren doekjes e.d.  
Schoonmaak: Met de schoonmaakdienst worden aangepaste werkafspraken gemaakt, die extra hygiëne 
betrachten. De conciërges krijgen extra instructie om tweemaal per dag extra de toiletten schoon te maken. 
Leerkrachten realiseren hetzelfde voor het sanitair in hun lokaal.  
Verzoek aan ouders is ook om ervoor te zorgen dat de leerlingen thuis (net voor aanvang school) de handen te 
hebben laten gewassen. 
 
Tussenschoolse opvang/overblijven/externen 
Er komen zo minimaal mogelijk externen in de school. Alle externen die met toestemming wel in de school 
mogen, betrachten veiligheid voor zichzelf en anderen: Ze dragen mondkapjes en maken gebruik van 
gezichtsmaskers bij hun begeleiding. Uiteraard betrachten zij ook de 1,5 meter. 
Er wordt gebruik gemaakt van de vaste overblijfouders, die de tussenschoolse opvang verzorgen. Dezelfde 
regels als voor het personeel zijn op hen van toepassing. Zij komen zelf niet in de school. 
Dezelfde regels gelden ook voor zorgverlening door externen op school zelf. (consulenten, ambulant 
begeleiders e.d.)  
 
Kleine pauze, buiten spelen 
De klassen/lesgroepen waaraan lesgegeven wordt, pauzeren in die samenstelling. Dit wordt begeleid door de 
leerkracht(en) van school. 
 



 

 

Verplaatsingen in school 
De looproutes in het gebouw blijven gehandhaafd. Dit betekent dat de leerlingen bij binnenkomst en ook bij 
het weer naar huis gaan, gebruik maken van de routes zoals vanaf begin schooljaar gehanteerd. In de school 
zijn “pijlen”, die de richting bepalen. 
 
Aanbod naast regulier onderwijs 
We houden de inhoudelijke focus op rekenen, taal, spelling en lezen. Het lesaanbod door vakleerkrachten blijft 
ook plaatsvinden. Dit geldt voor muziek, handvaardigheid, lichamelijke opvoeding, de clusterklas en levelwerk. 
Leerkrachten worden als immuun beschouwd. Individueel maatwerk/aanpassingen in de praktijk kan wel aan 
de orde zijn. Uiteraard betrachten de leerkrachten hierbij dezelfde richtlijnen. Ditzelfde geldt voor leerlingen 
die een schoolaanbod krijgen voor bijvoorbeeld dyslexie of RT of huiswerkbegeleiding.  
Voorstellingen met externen vinden vooralsnog niet (meer) plaats. 
Groeps-doorbrekende activiteiten vinden niet plaats. Met betrekking tot Sinterklaas bijvoorbeeld is er een 
aangepast draaiboek dat recht doet aan het feest, maar worden groepen niet gemixt.  
 
Ouders/verzorgers in de school: handhaving eerdere afspraken en contacten 
Ouders zijn niet welkom in de school. Er vindt geen fysiek contact tussen ouders/verzorgers en leerkrachten 
plaats. Richtlijn is dat oudergesprekken digitaal plaats moeten vinden.  
Indien ouders/verzorgers een afspraak moeten hebben met een externe hulpverlener, vindt deze ook zoveel 
mogelijk digitaal  plaats. Zijn er aanpassingen, dan wordt dit vooraf overlegd en kan maatwerk plaatsvinden. 
 
Halen/brengen leerlingen voor opvang: handhaving eerdere afspraken 

- Kinderstad brengt lln van 4-8 naar het schoolplein, zodat ze zelfstandig naar binnen kunnen; lln van 1-3 
brengen ze in een rondje naar die groepen 

- Kinderstad haalt lln van gr 1-3 iets voor einde schooltijd op; 4-8 mag zelfstandig naar de BSO 
- BSO van andere kinderopvang: lln verzamelen in de aula 

 
Naschoolse opvang/BSO 
De buitenschoolse opvang wordt nog steeds regulier aangeboden. Voor vragen: legt u zelf contact met 
Kinderstad (Merel en Noortje) 
 
Naschoolse opvang/BSO (niet door Kinderstad): handhaving eerdere afspraken 
Leerlingen die opgehaald worden door een andere BSO verzamelen zich na schooltijd in de gang van de school 
bij de conciërge.  
 
Eten en drinken/fruit/traktaties: Handhaving eerdere afspraken 
Bij een lesdag op school handhaven we de normale afspraken omtrent het meenemen van fruit e/o pauzehap. 
Collega’s eten met inachtneming van de 1,5 meter. Zij gebruiken de ruimtes (klaslokaal) om desgewenst met de 
(parallel)collega’s te pauzeren. Uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter-maatregel. 
Graag zoveel mogelijk fruit/tussendoorhap in een bakje of verpakt. Hetzelfde geldt voor traktaties: svp in een 
verpakking. 
 
Praktische vragen/aandachtspunten/losse items 

• Devices: Het is mogelijk (bij verplichte thuisquarantaine) een device van school te lenen. Dit gaat via de 
groepsleerkracht en ICT Koolhoven 

• Studenten/stagiaires: De studenten/stagiaires zijn vooralsnog welkom op school. Uiteraard ook met in 
achtneming van de maatregelen. 

 
 



 

 

Communicatie extern: 

• MR: Deze aangepaste kwaliteitskaart is besproken met de medezeggenschapsraad van de school en 
wordt gecommuniceerd aan alle ouders. 

• Ouders/verzorgers hebben zelf contact met de leerkracht van hun kind (mits specifiek aangegeven) 

• Via het Koolblaadje vindt communicatie als school aan alle ouders plaats. Indien wenselijk verzorgt 
directie aanvullende berichtgeving. Leerkrachten idem op groepsniveau, mits individueel: Dan is er 
contact via de mail.  

• Mogelijk komen er op deze kwaliteitskaart nog tussentijdse aanvullingen. 

Overig 
Indien het mocht komen tot een lock-down en volledig online-onderwijs, zal school aan de hand van een 
aangepaste kwaliteitskaart ouders/verzorgers zo snel als mogelijk informeren.  

 


