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Schuinesloot, 4 februari 2021 
 
 
 
Aan ouders/ verzorgers van leerlingen van De Wegwijzer 
 
Onderwerp: protocol start fysiek onderwijs op 8 februari 
 
 
 
Geachte ouders/ verzorgers, 
 
We kunnen u mededelen dat we maandag 8 februari weer gaan starten met fysiek onderwijs. Dat 
betekent dat alle kinderen volgens de wet weer op school moeten komen.  Dit willen we op een veilige, 
verantwoorde- en zeker op een goede uitvoerbare manier in gang zetten. Zoals u waarschijnlijk hebt 
gehoord, is er volgens ons kabinet een aanvaardbaar risico. Er zijn en worden een aantal 
randvoorwaarden opgesteld voor het openen van de scholen. Deze randvoorwaarden en het protocol 
hebben we uitgewerkt in deze brief. (zie ook bijlage) 
Nogmaals, houdt u er nu alvast rekening mee, dat we open gaan, maar dat dit niet normaal en optimaal 
zal gaan met de voorgestelde randvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een besmetting waarbij de hele 
klas inclusief de leerkracht in quarantaine zal moeten gaan. We kennen onze verantwoordelijkheid en 
hebben zeker onze zorg voor u en uw kinderen maar ook voor onze leerkrachten. We kunnen niet alles, 
maar zullen zeker ons best doen om de opening zo goed mogelijk en veilig te laten verlopen en daar kunt 
u ons zeker bij ondersteunen. 
 
Inleveren materialen 
Op vrijdag 5 februari is er geen les. Op vrijdagochtend moeten alle materialen weer compleet worden 
ingeleverd. Deze materialen kunt u op de gebruikelijke manier op het tijdstip van uw achternaam, 
voorzien van naam, plaatsen op de trappen bij de bibliotheek in het voorste gedeelte van het gebouw. 
Voor de groepen 1 en 2 staan de groene bakken bij de kapstokken van de kinderen klaar. Voor de 
groepen 3 en 4 staan de groene bakken klaar bij de boekenwand. Voor de groepen 5 tot en met groep 8 
kunnen de luizentassen aan de kapstokken bij de ingang van het MFA gehangen worden. De 
Chromebooks kunnen, voorzien van naam, op de trap neergelegd worden.  Graag alle spullen 
gedesinfecteerd inleveren. Denkt u ook aan de opladers, luizentas en een stevige tas voor het vervoer 
van Chromebooks, boeken en kleutermaterialen! 
Er mag maar 1 persoon naar binnen om de materialen in te leveren. Als dit een volwassen persoon is, dan 
is een mondkapje verplicht. Mocht er al iemand binnen zijn, dan wacht u even buiten tot u naar binnen 
kunt. Denk eraan, ook buiten 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
 
U kunt volgens onderstaand schema uw spullen brengen op vrijdagmorgen. 
Achternamen die beginnen met: 

• a, b, c, d, e, f   -> 08.30 - 09.30 
• g, h, i, j, k, l   -> 09.30 - 10.30 
• m, n, o, p, q, r   -> 10.30 - 11.30 
• s, t, u, v, w, x, ij, z  -> 11.30 - 12.30 
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Manifesto 
Manifesto blijft tot de voorjaarsvakantie nog doorgaan met afstandsonderwijs. Na de voorjaarsvakantie 
kunnen de kinderen weer fysiek bij elkaar komen, tenzij de besmettingen met het Coronavirus weer 
ernstig toenemen, er ontstaat dan een nieuwe situatie, waar we, op dat moment passend op zullen 
reageren. 
 
Beestenboel 
De BSO blijft deze periode nog gesloten vanwege het gevaar dat kinderen elkaar kunnen besmetten 
vanuit de verschillende groepen. De noodopvang bij de Beestenboel blijft open voor gezinnen met 
ouders die werken in de cruciale sector. 
 
Wanneer niet naar school (zie servicedocument Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) 
We begrijpen dat u het moeilijk zou kunnen vinden om uw kind te laten testen. We verplichten u 
natuurlijk tot niets, maar hopen dat u begrijpt dat bij verschijnselen die passen bij Corona, ook al is het 
maar een snotneus, uw kind thuis zal moeten blijven. Wordt een leerling in de loop van de dag ziek, dan 
bellen we u om uw kind op te halen. Deze strenge maatregelen zijn er, om te voorkomen dat we klassen 
of leerkrachten naar huis moeten sturen en dat een besmetting over zal slaan naar andere gezinnen.  
Een leerling die in aanraking is geweest met een besmet persoon of zelf besmet is, kan zich laten testen 
op de vijfde dag. Bij een negatieve uitslag mag de leerling weer naar school. Wanneer de leerling zich niet 
laat testen moet de leerling 10 dagen in quarantaine. 
 

Testen/sneltesten (zie servicedocument) 
Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- en 
contactonderzoek, worden geadviseerd om getest te worden. 
  
Wettelijk verplicht (servicedocument) 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 
GGD; 

• Alle categorie 1- en 2-contacten (nauwe en niet nauwe contacten) gaan in quarantaine. Dit geldt 
ook voor alle leerlingen die hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een 
leerling positief wordt getest, (in ons geval) de hele combinatieklas in thuisquarantaine gaat. 
Wanneer een school heeft georganiseerd dat leerlingen alleen contact hebben met een deel van 
de klas door vaste groepen te vormen, kan in overleg met de GGD bekeken worden of een deel 
van de leerlingen beschouwd kan worden als overige contacten, waarvoor geldt; testen op dag 5 
na het laatste contact en geen quarantaine.  

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na 
het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen 
langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. Nogmaals: wij verplichten u niet 
om uw kind te laten testen, maar adviseren dit wel. 

 
Leerkrachten ziek of een klas in quarantaine? 
 
Leerkracht ziek 
De leerkracht heeft voor een aantal dagen een noodpakket klaar staan, zodat kinderen thuis verder 
kunnen werken. Dit pakket zal bestaan uit zelfstandig werk op Snappet of Einstein. Invallers zijn op dit 
moment niet te vinden en ook moeilijk inzetbaar. De onderwijsassistenten zullen, indien mogelijk, de 
leerkracht vervangen, online of op school.  
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Leerling thuis 
Is uw kind thuis dan krijgt het de lesstof in de boeken en online aangeboden. Dat doen we op dezelfde 
manier als dat we dat de afgelopen weken hebben gedaan. We hanteren dezelfde link als nu, dus gooi 
deze nog niet weg. De tijden die we nu hanteren voor online-les, hanteren we dan ook. (groep 3-4 van 
9.00-11.30 en groep 5-8 van 9.00-12.00, voor de kleuters geldt dat zij online betrokken worden indien de 
juf dit noodzakelijk vindt zij krijgen hiervoor een nieuwe link) De materialen die uw kind dan nodig heeft 
kunt u halen op de bekende plek. In geval van quarantaine voor het hele gezin kan dit door een goede 
buur of vriend gedaan worden. 
Wanneer u uw kinderen thuis houdt zonder een geldige reden, let op, er is een leerplicht. We zullen dan 
met de leerplichtambtenaar in gesprek gaan over uw situatie. 
 
Wettelijk verplicht  

• Een school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet en 
regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 
 

Noodzakelijke maatregel  

• Het is van belang dat de school zich voorbereidt op evt. afwezigheid van leraren en leerlingen 
i.v.m. quarantaines en/of besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van 
verspreiding van het virus als continuering van onderwijs centraal.  

 
Specifieke maatregelen voor school 

• Omdat we zo min mogelijk externen in onze school willen hebben voeren we gesprekken met u 
online of via de telefoon; 

• Mocht u toch moeten komen voor een afspraak, dan kunt u aanbellen of bellen met 0523-
683053, dan haalt iemand van ons u op bij de voordeur. Afspraken vinden altijd plaats in het 
MFA. U mag niet de school inkomen; 

• Bij binnenkomst ontsmet u uw handen en vraagt een medewerker u of u de laatste 24-uur 
klachten heeft gehad; 

• U draagt een mondkapje; 

• Bij klachten blijft u thuis; 

• Wanneer mensen zich op een zitplaats bevinden mag het mondkapje af. Bij het verlaten van de 
zitplaats moet het mondkapje weer op; 

• Leerkrachten dragen binnen de school wanneer zij zich verplaatsen, mondkapjes; 

• We beperken het reizen/verplaatsen van leerkrachten, leerlingen en ondersteuners tot een 
minimum. Dat betekent dat wij geen reisjes maken met de kinderen. 

 

Regels! 
 
Buitenspelen 

• We houden pauze in 2 groepen;  

• De helft gaat op het plein en de andere helft op het veld; 

• Groep 5-8 van 10.15-10.30 uur. Groep 1-4 van 10.30-10.45 uur. Om beurt plein veld;   

• Tussen de middag eten de overblijfkinderen op school in hun eigen klas onder toezicht van de 
eigen leerkracht; 

• Overblijfmoeders en vrijwilligers komen nog niet op school, dit mag niet vanuit het 
servicedocument.  
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Ouders in school 
Hoewel we het graag anders zouden zien, mogen ouders absoluut niet in school komen! 
 
Waar naar binnen 
We starten om 8.30 uur.  

• Kleuters: gebracht tot het hek en daar opgevangen door juf. Zij neemt ze mee en gaat door de 
kleuterdeur naar binnen. De jassen en tassen kunnen aan de verrijdbare kapstok die op het 
leerplein staat;  

• Groep 3-4: Zij krijgen een aangewezen stuk voor het plaatsen van de fietsen. (laatste stuk van 
het fietsenhok, hier mogen de kleuters hun fiets ook neer zetten,  dit wordt aangegeven met een 
a4 waar het op staat.) Zij wachten daar op de juf en gaan via de normale ingang naar binnen, 
waar zij hun eigen kapstok gebruiken. Ze lopen langs het magazijn om de patio naar de klas;  

• Groep 5-6: Zij krijgen een aangewezen stuk voor het plaatsen van de fietsen. (eerste stuk van het 
fietsenhok, aangegeven met een a4 en afzetlint ertussen) Zij moeten meteen bij de deur in de rij 
gaan staan en mogen niet op het plein gaan spelen. Ze gaan via hun eigen ingang naar binnen en 
gebruiken hun eigen kapstok;  

• Groep 7-8: Zij komen langs de ander zijkant (schoolboskant) naar binnen. Daar staat voor hen 
een fietsenrek waar de fiets geplaatst kan worden. Zij blijven daar bij de fiets tot de leerkracht ze 
ophaalt. Ze gebruiken hun eigen kapstok;  

• Kinderen moeten worden gebracht door 1 ouder/verzorger. Bovenbouw kinderen komen zoveel 
mogelijk zelfstandig. 

Voor het verlaten van de school hanteren we dezelfde routes en ouders halen hun kind weer bij 
dezelfde plek op. (hek/fietsenhok)  
Ouders mogen absoluut niet in school!  
 
Gym. 
De gymnastieklessen vinden buiten plaats onder begeleiding van de groepsleerkracht of meester 
Maarten. 
 
Verjaardagen. 
Verjaardagen worden op school gevierd. De traktatie (per stuk verpakt in dicht plastic) kunt u meegeven 
aan uw kind. Wij verzorgen foto’s en filmmateriaal voor de herinnering voor later. 
 
Hygiëne/social distance:  

• De handen moeten meerdere keren per dag worden gewassen; 
o Tenminste 20 seconden  
o Elke groep kiest hier vaste tijden voor  
o In elk geval bij binnenkomst altijd. (vanuit huis/pauzes) 
o In elk geval voor en na het eten. (lunch en fruit)  
o Er worden geen handen geschud 
o Hoesten en niezen in de elleboog 
o Zo min mogelijk aan je gezicht zitten 
o Er is desinfecterend materiaal aanwezig. Ook handschoenen en wegwerphanddoekjes 

 
• Er gaat 1 kind per keer naar het toilet. (geen jongen en meisje tegelijk); 
• De tafels worden dagelijks schoongemaakt door het schoonmaakbedrijf. De leerkrachten maken 

zelf de tafels schoon na het eten en indien nodig; 
• Leerpleinen en stilteruimtes worden niet gebruikt. 
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Nogmaals, wat te doen bij klachten? 
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij 
COVID-19 kunnen passen, thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten 
(zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling 
verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. 

Voor kinderen tot en met groep 8 die naar de basisschool gaan, is het testbeleid vanaf 5 januari 
gelijkgetrokken met dat voor kinderen in het voortgezet onderwijs. De reden hiervoor is om beter zicht 
te krijgen op de verspreiding van SARS-CoV-2 en het voorkomen van de nieuwe zogenaamde Britse 
variant bij jonge kinderen. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht (dringend advies, dus niet 
verplicht) hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen om zodoende meer zicht te 
krijgen op de verspreiding van het virus en daarbij de veiligheid op scholen te kunnen garanderen. 
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is, zie eerdere uitleg.  
Het advies is om uw kind te laten testen bij: 

• klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijvoorbeeld 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. 

 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de adviezen vanuit het servicedocument (versie 3 februari)van 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben de dringende adviezen zoveel 
mogelijk buiten beschouwing gelaten. Alleen wat verplicht wordt is door ons benoemd. Er volgt nog een 
protocol gemaakt door de PO-raad. Deze was nog niet beschikbaar, nadere informatie volgt. 
 
Tot slot  
We begrijpen dat er veel vragen zullen zijn over de aanvullende maatregelen. Op lesopafstand.nl wordt 
een document gepubliceerd met veel gestelde vragen en antwoorden. Dit is een levend document, dat 
geactualiseerd wordt naar aanleiding van nieuwe vragen en ontwikkelingen. Daarnaast is OCW uiteraard 
beschikbaar om acute vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. 
Voor vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de directeur van de school. (0523-683053) 

 
We moeten er met elkaar alles aan blijven doen om verdere verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Het belangrijkste daarin is en blijft, het naleven van de basisregels. 
  
Wij volgen nog steeds de landelijke berichtgeving. Mochten er n.a.v. een volgende persconferentie en 
het protocol van de po-raad, redenen zijn voor aanpassingen in het beleid of de gemaakte afspraken, dan 
laten we u dit zo spoedig mogelijk weten. 
 
We hopen op deze manier het onderwijs aan uw kinderen zolang mogelijk te kunnen verzorgen in 
deze periode! 
 
Vriendelijke groeten namens, team, bestuur en mr, 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Lidy Tuin 
Directeur 
CNBS De Wegwijzer 


