
 
Vogelwaarde, 5 februari 2021 

Betreft: heropenen school per 8 februari  
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
A.s. maandag, 8 februari, openen we onze deuren weer volledig voor alle kinderen. Hiervoor 
is wederom een landelijk protocol uitgewerkt. Doordat het protocol later dan gepland 
beschikbaar is gesteld, kunnen we u hierover nu pas informeren.  
 
Aan de hand van dit protocol zijn er Perspecto breed verdere aanvullende afspraken 
gemaakt. Daarna is het team aan de slag gegaan om het onderwijs, binnen de gestelde 
maatregelen, zo goed als mogelijk vorm te geven. Het landelijke protocol is toegevoegd in 
de bijlage. In afstemming met de MR zijn we gekomen tot de volgende afspraken:  
 
Continurooster 
Het continurooster wordt voortgezet.  
Het protocol adviseert om leerlingen tussen de middag op school te houden om zo het 
aantal haal- en brengmomenten te beperken.  
Dit wordt door het bestuur van Perspecto bevestigd en het bestuur stimuleert om vooral het 
continurooster te blijven hanteren. Het continurooster is van 8.30-14.30 uur op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag van 8.30-12.30 uur. Alle kinderen blijven 
(kosteloos) op school over. Tussen de middag hanteren we 45 minuten pauze waarin samen 
met de leerkracht gegeten wordt in de klas en buiten gespeeld wordt.  
 
Gezondheid 
Alle leerlingen gaan volledig naar school.  
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe.  
 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met:  
• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 
• als ze af en toe hoesten,  
• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.  
 
Zij moeten thuisblijven als: 
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
   incidenteel) hoest.  
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.  
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 
  koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 
   een negatieve testuitslag heeft; 
• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind 
   blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens 
   deze periode mag het kind daarna weer naar school. 
 
 Zie voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantainegezinnen-met-kinderen 
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Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van 
   hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is,  
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,  
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven 
  thuis totdat de uitslag bekend is.  
 
Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen 
 
Aanvulling Perspecto: School kan ouders niet verplichten om kinderen te laten testen.  
 
Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de 
leerling direct naar huis. Voor de leerling geldt dat er telefonisch contact opgenomen wordt 
met de ouder/ verzorger en dat de leerling ook direct opgehaald wordt (bij het hek; de ouder 
komt niet in de school)  
 
Looproutes in- en uitgang 
Alle groepen maken weer gebruik van de aangegeven ingangen.  Groep 1 en 2 komt binnen 
via de schuifdeur aan de voorkant van de school, groep 3 en 4 via de “kleuteringang” en 
groep 5 t/m 8 via de hoofdingang. Inloop tussen 8.15 en 8.30 uur  
Bij ieder hek staat ’s ochtends aan het begin van de dag een leerkracht en aan het eind van 
de dag. Zij coördineren de leerlingenstroom van het hek naar het plein of het gebouw. De 
kinderen lopen bij aankomst op school gelijk naar binnen en lopen direct door naar de eigen 
groep. De eigen leerkracht coördineert dit zorgvuldig. Dit gebeurt ook zo aan het einde van 
de dag. 
 
Mondmaskers groep 7 en 8 bij verplaatsing in de school   
Kinderen uit groep 7 en 8 moeten op school bij verplaatsingen geen mondmasker dragen. 
Door onze afspraken kunnen de kinderen afstand houden van andere klassen. Uiteraard 
mag er wel een mondmasker gedragen worden in de gangen bij verplaatsingen indien de 
leerling of u dit als ouder voor uw kind wenst.  
 
Jassen en tassen  
Jassen en tassen worden mee in de klas genomen en aan de eigen stoel gehangen.  
 
Traktatiebeleid 
Trakteren mag, maar alleen traktaties verpakt vanuit de winkel of fruit in de schil.  
 
Hygiëne  
Er zijn voldoende middelen om handen te wassen/te desinfecteren. Onder begeleiding van 
de leerkracht zullen een aantal keren per dag de handen zorgvuldig gewassen worden.  
 
Schoonmaak  
Er zijn bovenschools afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf over de wijze waarop 
de ‘extra schoonmaak’ conform de RIVM-richtlijnen wordt uitgevoerd:  
Er is met nadruk aandacht gevraagd voor de extra schoonmaak van contactvlakken, klinken, 
toiletten e.d. Ontwikkelingsmateriaal bij de kleuters zal zoveel mogelijk tussendoor worden 
gereinigd. Gebruikte toetsenborden worden dagelijks gereinigd en ontsmet.  
 
Chromebooks  
Indien van toepassing; de Chromebooks worden maandag 8 februari door alle kinderen 
ingeleverd bij de eigen groepsleerkracht. 
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Indeling groepen 
De indeling van groepen blijft onveranderd.  
In de groep worden de kinderen zoveel als mogelijk in tweetallen of kleine groepjes 
geplaatst. De leerkracht maakt naar eigen behoefte gebruik van de aanwezige 
beschermingsmiddelen. 
       
Schoolplein  
Door de leerkrachten wordt een schema opgesteld voor de pauzes (kleine pauze en tussen 
de middag). Groepen maken gescheiden gebruik van het schoolplein.  
 
Toegang ouders  
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school.  
Uitzondering: Indien er groep 1 leerlingen zijn die net starten en/ of moeilijk afscheid kunnen 
nemen, mogen ouders tijdelijk even meelopen in de ochtend. Ze mogen dan alleen 
meelopen tot de deur van groep 1/2 om daar afscheid te nemen.  
 
Brengen en ophalen kinderen 
Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en opgehaald, ook voor het hek 
geldt de 1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Doordat we gebruik maken van 
verschillende ingangen per groep, moeten we de start- en eindtijd van de schooldag niet 
aanpassen. De leerkracht draagt er zorg voor dat de leerlingen gespreid binnenkomen en 
naar huis gaan.  
 
Noodopvang  
Met ingang van 8 februari wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden.  
Indien u gebruikt wilt maken van de voor- of naschoolse noodopvang, kunt u contact 
opnemen met Kinderopvang Pinkeltje.  
 
Gymlessen  
Voor de voorjaarsvakantie starten we nog niet met gymlessen in de gymzaal, maar 
organiseren we extra buitenspel. De mogelijkheid om gebruik te maken van de gymzaal voor 
na de voorjaarsvakantie wordt nog bekeken.  
 
We hebben weer met grote zorgvuldigheid en in goed overleg gekozen voor deze meest 
passende oplossing voor onze school en onze leerlingen in deze tijd.  
 
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of 
dochter of met juf Ingeborg.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Schakel  

 
 


