
Handleiding voor ouders: Coronaperiode op De Handreiking  

We krijgen begrijpelijk op dit moment heel veel vragen van ouders over wanneer kinderen wel of niet 
naar school mogen komen. Goed om te weten dat wij ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en 
bij twijfel altijd even contact hebben met de GGD. Wij volgen dan altijd de adviezen van de GGD. 
 
Even de feiten op een rijtje: 
 

Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

Voor kinderen op de kinderopvang of in het basisonderwijs geldt: 

• Heeft het kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), 
of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij wel naar de kinderopvang of naar de 
basisschool. Het kind hoeft niet getest te worden op corona.  Dit geldt niet als het kind een 
nauw contact is van iemand die corona heeft. Of als het kind bij iemand woont die koorts 
heeft of benauwd is.  Dan moet hij of zij thuisblijven. 

• Heeft het kind andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen, zoals koorts, benauwdheid 
of (meer dan incidenteel) hoesten, dan moet hij of zij thuisblijven tot de klachten 24 uur over 
zijn. Het kind hoeft niet getest te worden voor corona, tenzij hij of zij ernstig ziek is. Neem 
dan contact op met de huisarts. 

• Heeft het kind ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijft iedereen in het huishouden thuis. 

• Als iemand in het huishouden positief is getest op COVID-19, blijft iedereen in het 
huishouden thuis. Krijg het kind klachten? Maak een afspraak voor een coronatest. 

• Komt het kind terug uit een gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege corona 
of krijg je een notificatie met de Coronamelder-app, dan gelden voor kinderen tot en met 12 
jaar de bovenstaande adviezen. Zij mogen wel naar school of de kinderopvang. Voor 
iedereen ouder dan 12 jaar geldt dat ze na terugreis uit een oranje of rood gebied of na 
melding van de coronamelder-app 10 dagen thuis moeten blijven (quarantaine). 

 

Is er iemand thuis verkouden zonder koorts en wacht op de test uitslag?   
Dan hoeven huisgenoten niet thuis te blijven. 
Krijgt u of uw kind ook klachten, blijf dan wel thuis.  
 

Ziekmelden graag via de schoolapp  

Wanneer een kind niet naar school kan komen vanwege de richtlijnen, graag afwezig melden via de 
Schoolapp en in de opmerkingen de reden vermelden. 

 

Ouders in de school 

 
Nog steeds is het algemene beleid dat er zo min mogelijk ouders in de school komen.  

Alleen vaste vrijwilligers (denk aan overblijfouders en hulpouders voor de schoolbieb) mogen naar 
binnen. 

Tussendoor een kind halen of brengen? Of heeft u een belangrijke vraag of mededeling? Graag even 
aanbellen bij de hoofdingang, dan komt er iemand naar u toe. 

De voorkeur voor oudergesprekken is nog steeds online, maar bij uitzonderingen kan dit ook na 
schooltijd op school plaatsvinden. De startgesprekken waren een uitzondering, ondanks dat wij het 
fantastisch vonden om weer live te kunnen spreken met ouders kunnen we dit helaas niet als norm 



houden omdat we ook rekening willen houden met de medewerkers en kinderen bij de naschoolse 
opvang. 

Ouderhulp bij activiteiten 

We kijken met elkaar zoveel mogelijk naar wat wel kan en houden daarbij de richtlijnen goed in acht. 

Wanneer we voor een activiteit jullie hulp vragen, moeten we daarom helaas ook vragen om buiten 
de school op het plein te wachten. 

Kinderen vervoeren uit andere gezinnen mag, daarbij hoeft er geen 1,5 meter in acht genomen te 
worden. Wel willen we de chauffeurs vragen een mondkapje te dragen om het zekere voor het 
onzekere te nemen. We hopen op uw medewerking om zo zoveel mogelijk activiteiten wel door te 
kunnen laten gaan voor de kinderen. 

 

Wanneer uw zoon of dochter thuis moet blijven, maar wel voor school kan werken: 

 

De kinderen uit de groepen 6 tot en met 8: 

Kinderen kunnen thuis direct aan de gang met de digitale lessen die op school op het programma 
staan. Ook kunnen ze extra oefenen met de leerdoelen in het werkpakket (snappet) en dagelijks een 
half uur lezen. De lessen die op het programma staan worden ‘s ochtends door de leerkracht 
gemaild. 

Het is helaas niet mogelijk voor de leerkracht om op afstand begeleiding te geven. Vragen kunnen via 
de mail gesteld worden, maar de leerkracht is in de eerste plaats aan het lesgeven voor de groep. 

 

Kinderen uit de groepen 4 en 5  

De kinderen kunnen thuis aan de slag met lezen, rekenen, taal en spelling. Per mail worden de 
ouders die ochtend op de hoogte gebracht van verdere informatie (inloggegevens, de les die 
gemaakt moet worden en waar de digitale leermiddelen te vinden zijn).  

Wij vertrouwen er op dat de kinderen de lessen zoveel mogelijk zelfstandig maken, zodat wij op 
school weten waar de kinderen nog extra verdieping of extra ondersteuning nodig hebben zodra ze 
weer op school komen.  

 

Kinderen uit de groepen 3 

De kinderen uit groep 3 kunnen de eerste dag dat ze thuis moeten blijven nog niet direct met 
schooltaken aan de slag. Uiteraard kunnen de kinderen wel wat leesspelletjes doen via de 
thuissoftware van Veilig leren lezen en rekenen (pluspunt 4), waar iedereen een inlog voor heeft 
gehad. Ook kun je thuis bezig zijn met de letters die de kinderen hebben geleerd en boekjes lezen.  

Via de mail kunnen wij een planning sturen voor een aantal dagen. Hierop staan de lessen van 
rekenen, taal en schrijven. Voor taal zullen er ook per dag instructiefilmpjes in de planning staan. 
Wanneer er iemand van het gezin klachtenvrij is en u bent in de mogelijkheid om naar school te 
komen, mag er een pakketje worden opgehaald met de werkboeken van de kinderen. Let wel op: 
deze moeten direct weer mee terug naar school wanneer de kinderen ook weer aanwezig zullen zijn. 

 

Kinderen uit de groepen 1-2 

In de themabrief staan al activiteiten vermeld. Vanaf de tweede dag krijgt u een bericht van de 
leerkracht met eventueel nog meer informatie en activiteiten voor thuis. In overleg kunnen er 
materialen opgehaald worden van school. 

 



 

Wat als de leerkracht uitvalt? 

Ook kan het gebeuren dat de leerkracht thuis moet blijven volgens de richtlijnen. Vanwege het 

lerarentekort is het dan de vraag of er vervanging voor de groep is. Hierin volgen wij de volgende 

stappen: 

• We doen een beroep op de vervangerspoule van de SKPO.  
Geen vervanger beschikbaar? Dan: 

• Kijken we of er vervanging te regelen is binnen school ( ambulante teamleden, extra zorg 
komt hierdoor te vervallen). 

• Kijken of er van de collega’s die deze betreffende dag niet werken ( parttimers) iemand in de 
gelegenheid is te komen werken. 
Geen collega’s beschikbaar of binnen de school op te lossen? Dan: 

• Krijgen de ouders via een pushbericht en mail te horen dat de leerkracht die dag afwezig is. 
Vervolgens krijgen de ouders dan de keuze hun kind thuis te laten of naar school te sturen. 
Het eerste heeft dan uiteraard onze voorkeur. Er is namelijk geen opvang beschikbaar. 

• Is er dag twee nog steeds geen vervanging, dan krijgen de ouders aan het einde van dag een 
wederom een bericht/ mail, met daarin de vraag of zij hun kind de tweede dag thuis willen 
houden. Wel komen de kinderen de tweede dag ’s ochtends naar school, om hun 
Chromebook en tevens ander thuiswerk op te halen. (Contract uitleen Chromebook.) 

• Is de leerkracht die ziek thuis zit in staat online lessen te verzorgen, dan zal hij/ zij dit doen. 
Lukt dit de betreffende leerkracht niet, zorgen we als team dat de kinderen toch van 
thuiswerk worden voorzien. 

• Als de vervanging langer dan een week niet ingepland kan worden, komt de betreffende 
groep weer naar school en zullen we andere groepen om de andere dag naar huis sturen 
(met “thuiswerk)” 

 
Tot slot, we kunnen nu niet precies inschatten welke gevolgen deze periode zal gaan hebben, dus 
zullen we het per situatie moeten bekijken. We hopen op uw vertrouwen en begrip. Laten we 
hopen dat we allemaal gezond en zonder uitval deze periode doorkomen!  
 
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de school. 
 

  
  
 

 






