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  “GEWOON” NAAR SCHOOL  

Hallo allemaal, 

De basisscholen mogen vanaf 8 februari weer open. Echter, de scholen 

gaan niet “gewoon” open. Voorlopig zitten we nog in een lockdown. De 

huidige situatie in Nederland is zorgelijk, maar op grond van diverse 

maatschappelijke afwegingen stemt het OMT er mee in dat de 

scholen open gaan. Echter onder voorwaarde dat de maatregelen op de 

scholen nog meer worden aangescherpt.    

 

Wij moeten er allemaal zorg voor dragen dat het virus zich niet 

verspreid. Hoewel de scholen veel vrijheid krijgen om maatwerk (gericht 

op de grootte van de school en mogelijke risicogroepen) te kunnen 

leveren zijn er een aantal maatregelen waar we ons aan moeten 

houden. Verderop in deze nieuwsbrief gaan we in op deze maatregelen, 

de keuzes die wij maken en wat dat betekent voor onze organisatie van 

het onderwijs vanaf 8 februari.  

Groeten team en MR de Kubus 

Het is allemaal nogal wat. Zeker 

voor de kinderen. 

In de bijlage bij deze mail 

hebben we een brief 

toegevoegd voor de kinderen. 

We hebben geprobeerd in 

begrijpelijke taal uit te leggen 

wat er volgende week gaat 

gebeuren.  

 

We vragen u om de kinderen 

deze brief te laten lezen of 

misschien wilt u hem voor lezen 

aan uw kinderen. 
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    WAT BETEKENT DIT VOOR DE ORGANISATIE OP SCHOOL? 

 Wij kiezen er niet voor om de kinderen in de klassen in te delen in cohorten/ subgroepen. Als we dit doen 

moeten we ook kijken naar broertjes/zusjes, naar wie er na school met elkaar spelen, naar wie er bij de 

sport en/of BSO elkaar tegen komen en zo meer. Wel houden we de klassen van elkaar gescheiden. Groep 

1-2 gaat (anders dan de vorige keer) direct naar binnen via de eigen ingang. Juf Kirstie wacht in de klas. 

Groep 3-4 gaat naar binnen via de brandtrap. Juf Alieke of meester Mathijs wachten in de klas. Groep 5-6 

wacht buiten bij de juf. Groep 7-8 lopen om de Elshof heen en gaan via de BSO ingang naar binnen. Zij 

hangen daar hun jas op en gaan in de loop van de dag daar naar de w.c. Juf Manon wacht in de klas.   

 Er zijn tussen de groepen onderling geen contacten. We hebben wel tegelijkertijd pauze, maar de kinderen 

uit de verschillende groepen worden gescheiden gehouden en kunnen niet met elkaar spelen. We maken 

afspraken over welke groep, wanneer, op welke plek mag spelen. We werken niet groepsdoorbroken.   

 Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats. Andere activiteiten 

zoals teamoverleggen e.d. vinden online en op afstand plaats.    

 De gymlessen mogen doorgaan, maar bij voorkeur buiten. We bekijken per dag wat wenselijk is.   

 Net als voor de vakantie mogen de kinderen trakteren als ze jarig zijn (geweest). Overlegt u wel eerst met 

de groepsleerkracht over het juiste moment, want we hebben een aantal verjaardagen in te halen. De 

traktaties moeten per stuk verpakt zijn.   

 De leveringen van het schoolfruit worden ook weer opgepakt. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 

de kinderen fruit van school.   

 De BSO blijft voorlopig gesloten en biedt alleen noodopvang. Kinderen die recht hebben op noodopvang 

zijn: kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;  

kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. Zie 

voor meer informatie de nieuwsbrief van BoemBoem. 

  WAT BETEKENT DIT VOOR DE KINDEREN?  

 Alle kinderen die niet vallen in een risicogroep en die geen corona gerelateerde klachten hebben 

verwachten we maandag 8 februari weer op school. De reguliere leerplicht is van kracht. Heeft u twijfels 

over de veiligheid van uw kind bij ons op school, neem contact met ons op of met onze contactpersoon bij 

de GGD (jeugdverpleegkundige Evelien Zondervan, e.zondervan@ggdijsselland.nl). Voor corona 

gerelateerde vragen moet u met het reguliere coronanummer bellen 088 - 443 03 70.  

 Kinderen worden vanaf nu meegenomen in contactonderzoek. Dit betekent dat contacten tussen kinderen 

kunnen worden aangemerkt als nauwe contacten. Het is dus mogelijk dat, wanneer een leerling of 

leraar positief wordt getest, de hele klas 5 dagen in quarantaine moet. Dit houdt in dat de groep op elk 

moment naar huis gestuurd kan worden, of de school op elk moment gesloten kan worden! In alle gevallen 

overleggen wij met de GGD. In dit overleg wordt bepaald of er sprake is van een nauw contact of overige 

contacten en samen bepalen we hoe we gaan handelen.  

Plan van aanpak (her)opening 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
mailto:e.zondervan@ggdijsselland.nl
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Wij zullen de besproken afwegingen altijd met u communiceren, met behoud van de privacy van 

betrokkenen. Zorgt u ervoor dat u ten alle tijde bereikbaar bent en dat de kinderen op elk moment door 

iemand opgehaald kunnen worden? Eventuele telefoonnummers kunt u mailen naar de 

groepsleerkracht. Zie voor verdere informatie plan B.  

 Kinderen mogen naar school, ook met verkoudheidsklachten, als ze af en toe hoesten, met astma of 

hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. We vragen u wel om hier goed over na te denken. Wanneer 

leraren verkouden worden mogen zij niet naar school en moet mogelijk een hele klas thuisblijven.    

 Kinderen moeten thuisblijven als, ze koorts hebben en/of benauwd zijn en/of (meer dan incidenteel) 

hoesten. Ook als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat, als er nauw contact 

is geweest met een persoon met bevestigde COVID-19 infectie, een huisgenoot koorts heeft en/of 

benauwd is. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt 

tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. Zie verder de richtlijnen van het RIVM.    

  WAT BETEKENT DIT VOOR DE OUDERS?                                                    

 Laat uw kind(eren) waar mogelijk alleen naar school komen.   

 Komt u met de auto? Blijf in de auto. Parkeer de auto langs de rand van de parkeerplaats, zodat de 

kinderen niet de parkeerplaats over hoeven te steken. Rijd vervolgens direct weer weg. Bij het ophalen, 

blijf in de auto. Wij begeleiden de kinderen veilig naar de auto.   

 Komt u met de fiets of lopend? Ga niet bij elkaar staan! We vragen u een mondkapje te dragen. We 

begrijpen de behoefte aan contact, maar het kan en mag gewoon nog niet.    

 De collega’s zijn niet beschikbaar voor een korte mededeling. Ook korte vragen en opmerkingen moeten 

via de telefoon of mail.    

 Wanneer u in school komt (bij voorkeur alleen op afspraak) draagt u een mondkapje.  

 Wanneer blijkt dat het niet lukt om aan deze voorwaarden te voldoen zijn wij genoodzaakt om 

verschillende start- en eindtijden in te voeren voor de verschillende groepen. Omdat veel gezinnen 

kinderen in alle groepen hebben vinden wij dit niet wenselijk. We gaan er dus van uit dat iedereen zich aan 

deze afspraken houdt!  

  WAT BETEKENT DIT VOOR DE LERAREN/ EXTERNEN?  

 Collega’s moeten elke dag voor zichzelf een gezondheidscheck te doen.   

 Wanneer zij klachten hebben als verkoudheidsklachten, verhoging of koorts > 38°C, moeilijk 

ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak blijven zij thuis. Marja probeert vervanging te 

regelen. Als dit niet lukt blijven de kinderen thuis omdat we kinderen niet op mogen vangen in andere 

groepen. Er is alleen noodopvang mogelijk.   

 Collega’s houden altijd 1,5 meter afstand en contactmomenten tussen personeel worden waar mogelijk 

vermeden. Stagiaires en onderwijsondersteunend personeel mogen op school komen mits we ons aan de 

maatregelen kunnen houden.  

 Wanneer een leraar positief wordt getest moeten alle leraren getest worden en gaat de school (tijdelijk) 

dicht en over op onderwijs op afstand.   

 Alle collega’s dragen een mondkapje bij overleg met externen en/of ouders en bij het brengen en halen 

van kinderen. 
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  BIJ QUARANTAINE  

 Wanneer een kind of leraar positief wordt getest blijven ze 7 dagen in thuisisolatie. Wanneer ze 24 uur 

klachtenvrij zijn na deze 7 dagen mogen ze terug naar school.  

 Wanneer een klas of de school in quarantaine moet, of wanneer alle leraren getest moeten worden vallen 

we terug op het onderwijs op afstand zoals we dat in de maand januari georganiseerd hebben. De 

werkboekjes van groep 1-2 moeten daarom thuis bewaard blijven op een handige plek. Deze nemen de 

kinderen niet mee naar school. Voor de andere groepen vragen we één dag voorbereidingstijd. Vanaf dag 

twee krijgen de kinderen weektaken, er zijn een aantal videobel momenten met de hele (jaar)groep tot de 

kinderen weer terug naar school mogen en er een leraar beschikbaar is. Bij een algehele quarantaine 

werkt iedereen vanuit huis. De school is dan dicht. Er is geen noodopvang toegestaan.   

 Wanneer de leerling en/of de leraar nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon mogen 

ze na 5 dagen met een negatieve testuitslag weer naar school. Wij testen niet op school en verplichten 

niemand tot testen! Wanneer u er voor kiest om uw kind niet te laten testen mag uw kind zonder klachten 

na 10 dagen weer naar school. In de tussentijd overleggen we met u hoe we het onderwijs op afstand (voor 

5 dagen of voor 10 dagen) vorm kunnen geven.   

 BIJ UITVAL LERAAR 

 Wanneer een leerkracht uitvalt, en er is geen sprake van quarantaine, proberen wij net als altijd voor 

vervanging van de leraar te zorgen. Mocht dit niet lukken zijn wij genoodzaakt om de kinderen naar huis te 

sturen. Wij mogen de kinderen niet in andere groepen opvangen. Wij verzorgen wel noodopvang. Onderwijs 

op afstand is dan niet mogelijk. We doen er wel alles aan om dit zo snel mogelijk op te pakken.   

 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan horen we het 

graag. directie.kubus@catent.nl   

Geniet van het winterse weekend.  

 
  

 

Plan B 

mailto:directie.kubus@catent.nl

