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Doel 
Deze kwaliteitskaart beschrijft de gevolgen voor het onderwijs naar aanleiding van de versoepelingen in het corona-beleid. Deze 
versoepelingen zijn aangekondigd op dinsdag 15 februari en worden geeffectueerd met ingang van vrijdag 18 februari. (een 
aantal zaken de week erop c.q. m.i.v. 25 februari/of na de voorjaarsvakantie v.w.b. school) 
Hiermee volgen we de richtlijnen vanuit de PO-raad, die opvolgend zijn aan GGD/RiVM. 

Aanpak en organisatie 
In de laatste kwaliteitskaart (3.19: schoolsluiting en onderwijs) beschreven we uitgebreid op welke wijze we het onderwijs op 
OBS Koolhoven vormgaven in de periode van Covid op school. Hieronder geven we aan wat er praktisch gehandhaafd of 
aangepast wordt, waardoor het onderwijs gecontinueerd wordt en blijft. 3.19 komt hiermee te vervallen. Deze kaart zal geplaatst 
worden op de site van de school onder de tegel “corona”.  
 
Het is nog niet ‘normaal’ 
Veel mensen zijn blij met de versoepelingen. Toch is de situatie nog niet ‘normaal’. Door besmettingen zijn er nog steeds veel 
leerlingen en leerkrachten afwezig. Dat vraagt nog steeds flexibiliteit van ouders, verzorgers, leerlingen en leerkrachten. Het 
team werkt er hard aan het onderwijs door te laten gaan. Dank voor jullie begrip en let goed op elkaar. 

Algemene versoepelingen en afspraken: 
• De basisregels die blijven: 
• “Was vaak je handen”, “Zorg voor voldoende ventilatie”, “Hoest en nies in je elleboog”, “Klachten: Blijf thuis en doe een 

test” 
Toegelicht: 

• Blijf te allen tijde de gezondheid van uw kind in de gaten houden; Bij corona gerelateerde klachten: Laat uw kind testen. 
• Bij een positieve testuitslag: Laat uw kind volgens de richtlijnen thuis. Uw kind gaat 5 dagen in isolatie en mag naar 

school als hij/zij 24 uur klachtenvrij is. Op de sites van GGD en RiVM lees je wat te doen bij andere situaties) 
• Broertjes/zusjes die geen klachten hebben mogen gewoon naar school. 
• Bij een negatieve testuitslag mag uw kind gewoon naar school 
• Afstand: Het is niet meer nodig om binnen school 1,5 meter afstand te bewaren tussen leerlingen en personeel. 

Personeel onderling daar waar het kan. 
• Mondkapjes: Het is niet meer verplicht dat leerlingen van de groepen 6-7-8 een mondkapje dragen als ze “in beweging” 

binnen school zijn. Het mag uiteraard nog wel. 
Per 25 februari is het dragen van een mondkapje in school niet meer verplicht (mag wel) en vervalt het 
advies om 1,5 meter afstand te bewaren. 

• Zelftesten: Het blijft een dringend advies (zeker voor lln van gr 6-7-8) uw kind tweemaal per week te testen. Dit geldt 
ook voor personeel. De testen worden regelmatig aan de lln van gr 6-7-8 verspreid. School bewaakt dat. 

• Afwezigheid melden: Als uw kind afwezig is n.a.v. een positieve (zelf)test: Geef dit dan svp door aan school. Het is niet 
meer nodig dat heel de klas hierover wordt geïnformeerd, aangezien groepen niet in quarantaine moeten. 

 

Specifieke afspraken op OBS Koolhoven: 
 

Het onderwijs: 
• Er is geen sprake meer van afstandsonderwijs, tenzij een leerling (of meerdere leerlingen) door een positieve test 

afwezig is(zijn). De leerkracht legt dan contact voor afspraken en het volgen van online lesmomenten via TEAMS of 



 

verzorgt een werkboekje (groep ½). Dit gebeurt uiterlijk na 1 werkdag, maar praktijk leert ook dat snel “ingebeld” 
wordt. (let wel: ziek = ziek) 

• Indien nodig worden schoolmaterialen uitgeleend. De leerkracht neemt dit dan op met de ouders/verzorgers. 

• Alle onderwijsactiviteiten zoals bijvoorbeeld ook door de vakdocenten, maar ook gastlessen/lessen door externen mogen 

plaats vinden. Het “doorbreken” van zogenaamde bubbels is toegestaan.  
 

Halen en brengen: 
• Het halen en brengen van leerlingen blijft gehandhaafd conform huidige afspraken: Bij de “buitendeuren” en zelfstandig 

volgens de afgesproken in/uitgangen. Ook de looproutes voor de leerlingen blijven gehandhaafd. 
• Ouders/verzorgers zijn weer welkom in de school met in-achtneming van het halen en brengen onder punt “4”. Wilt u 

een kijkje in de klas nemen: Natuurlijk kan dat maar graag na 14.30 uur. Wilt u een afspraak met de leerkracht van uw 
kind: Stuur hem of haar een mailtje. 
 

Opvang:   
• Tussenschoolse opvang blijft zoals het was. Naschoolse opvang idem. Ook het halen en brengen hieromtrent blijft zoals 

het was. 
 

Externen: 
• Ook “externen” zijn welkom in de school. Stagiaires waren al welkom. Externen dragen nog wel een mondkapje en 

houden 1,5 meter afstand. 
 
Hygiëne: 

• We handhaven het vaak handen wassen en de extra schoonmaak en ventilatie in school 
 
Overige zaken: 

• Evenementen, vieringen, schoolreis, schoolkamp e.d. kunnen in de loop van het schooljaar weer vorm krijgen. Dit wordt 
met de organisatie ervan afgestemd. 

            De carnavalsviering gebeurt deels in eigen klas/deels ook in de gymzaal. 

• Gesprekken: De rapportfolio-gesprekken zijn deze P2-periode online, tenzij individueel nu andere afspraken zijn 

gemaakt. Kennismakingsgesprekken/rondleidingen voor nieuwe leerlingen gaan weer fysiek plaats vinden. 

Informatie voor ouders/personeel 
- Communicatie en afstemming over deze kwaliteitskaart gebeurt door directie/MT/MR 
- Indien nodig/wenselijk wordt deze kwaliteitskaart bijgesteld. Verspreiding ervan gebeurt in de schoolApp. De meest 

actuele versie is ook te vinden op de schoolsite onder de tegel “Corona”.  
 

 


