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RICHTLIJNEN BIJ OPENING VAN DE SCHOOL.
Nu we weer hele dagen naar school mogen, zetten we even de belangrijkste zaken voor u op een rij, een aantal richtlijnen
zijn aangescherpt- u heeft dit al in de brief van Marieke Doddema kunnen lezen. Wij kopiëren ze nog even voor u onder
aan deze brief vanuit het protocol. Wij hebben de meeste zaken voor onze school als volgt vertaald:
Wanneer naar school?
Uw kind is alleen welkom op school als het niet hoest, niet verkouden is, geen keelpijn heeft en koortsvrij is.
Krijgt uw kind klachten onder schooltijd, dan nemen we contact met u op en vragen u uw kind op te halen.
De richtlijnen zijn op een aantal gebieden aangescherpt. De belangrijkste wijzigingen willen we hier noemen.
Wanneer een kind ziekteverschijnselen heeft op school moet het kind direct opgehaald worden. Ook broertjes en
zusjes gaan direct naar huis. Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie
voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. Dit geldt ook voor ons personeel. Onderaan deze
brief hebben we de belangrijkste maatregelen uit het protocol overgenomen.
Dit geldt overigens ook voor de leerkrachten! Ook zij blijven bij de genoemde omstandigheden thuis en werken
vanaf huis. de groep wordt het dagdeel opgevangen maar heeft geen les.
Bij twijfel kunt u, of de school altijd overleggen met de GGD.
RIVM richtlijnen
Deze worden strikt gevolgd; we hoesten en niesen in de elleboog, geven geen handen, houden bij volwassenen
1,5 meter afstand (de leerkracht ook van de kinderen) en gebruiken papieren zakdoekjes. Geeft u deze dan ook
mee aan uw kind?
Meldingsplicht
Bij meer dan 3 kinderen in een klas ziek met Corona gerelateerde klachten, dan moeten wij de GGD bellen en
overleggen wat er verder moet worden gedan.
Halen en Brengen en markering
Omdat wij de 1,5 regel (naar kinderen en volwassen toe) in acht moeten nemen, gaan de kinderen apart per
groep naar binnen vanaf een vaste plaats. Ouders mogen niet op het schoolplein komen en niet in de school
komen! We willen u ook vragen om verspreid te gaan staan de 1,5 meter afstand regel in acht te nemen. Ook
vragen wij u er alert op te zijn dat uw kinderen bij u blijven en niet gaan rond rennen. We willen u vragen niet te
vroeg te komen!
Dat de kinderen wachten tot de bel gaat en dan via de genoemde ingang het plein oplopen naar de plek waar de
leerkracht wacht (herkenbaar aan een hesje).
De bel gaat om 8.30 uur- de kinderen lopen dan door het hek naar de leerkracht toe. De deur is NIET open om
8.20 uur. Dit omdat er geen inloopmoment is voor ouders.
De kinderen van de groepen 2 en 3 wachten op het voetbalplein bij het Melkpad en gaan door het hek bij het
voetbalplein naar binnen. Er staan markeringen per groep waar u wachten moet- wij vragen om op tijd te zijn en
de afstand van 1.5 meter in acht te nemen. De kinderen van de genoemde groepen hebben allemaal een andere
ingang van de school. Zo komen zij niet met elkaar in contact.
De kinderen van groep 1 wachten in het vak op het plein direct bij de ingang bij het fietsen hok. De ouders
wachten achter het hek.

De kinderen van groep 1 /2 en 4 en 6 wachten in de binnenstraat (achter het hek) en gaan door de kleuteringang
naar binnen! De leerkracht wacht hen daar op en loopt men hen verder naar binnen. De leerkrachten brengen de
kinderen ook weer terug naar deze plek. Ook hier staat duidelijk aangegeven waar u kunt wachten.
De kinderen van de groepen 5, 7 en 8 wachten in de binnenstraat bij de markering van hun groep tot de bel gaat
en lopen dan naar de plek waar hun leerkracht wacht.. Zij worden hier ook weer teruggebracht.
We vragen u dringend om echt op de aangewezen plaats te wachten en de voorschriften tav de
veiligheidsmaatregelen: geen hand geven en de 1,5 meter in acht te nemen! Ook vragen wij u GEEN gesprek
met de leerkracht te beginnen, doe dit telefonisch of per mail. De leerkrachten komen naar buiten als de bel gaat
om 8.30 uur. We willen u vragen niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de school aanwezig te zijn! En er
op toe te zien dat uw kind rustig op de aangewezen plek wacht en niet gaat rennen.
Ouders vragen wij dringend om onderling ook 1,5 meter afstand te houden van andere ouders!
Fietsenhok
De kinderen mogen het plein oplopen ( zonder ouder) en hun fiets in het hok zetten. Daarna lopen zij gelijk door
naar hun wachtplaats.
Looproutes
In de school zijn op de vloeren looproutes uitgezet; zo voorkomen we dat kinderen en leerkrachten te dicht bij
elkaar komen of elkaar kruisen.
Handen wassen
De kinderen wassen bij binnenkomst hun handen; dit gebeurt in de klas. Er worden papieren handdoeken en zeep
gebruikt. Na het neus snuiten of hoesten of toilet gebruik en na het buitenspelen gebeurt dit ook.
Buiten spelen
Alle klassen spelen 2 maal buiten; in de 10 uur pauze en de lunchpauze. De klassen spelen niet met elkaar buiten;
het plein is in 3 stukken verdeeld, per klas speel je op 1 aangewezen stuk.
Gymnastiek
Kinderen mogen weer gym hebben, alleen mag dit in de buitenlucht- we kijken met meester Ruben wat haalbaar
is op donderdag.
Tussendoortje en lunch mee
De kinderen mogen voor de morgen en de lunch een tussendoortje, lunch en wat drinken meenemen. We willen u
vragen er voor te zorgen dat het kind dit zonder hulp van de juf kan eten of drinken, dat er geen hulp nodig is bij
het openen van bekers of bij het schoonmaken van fruit bijvoorbeeld.
Trakteren
Trakteren gaat lastig in deze omstandigheden- echt zingen gaat niet en het kind kan de groepen niet rond. We
denken dat het beter is dit niet te doen en het uit te stellen tot een moment waarop het wel kan. En het ook echt
gevierd kan worden met de hele groep! Wilt u echter toch trakteren, overleg even met de leerkracht- het zal onder
strikte afspraken gedaan moeten worden, bijv: we denken aan een mand met (verpakte) traktaties waarbij iedere
kind er wat uit kan pakken bij het naar huis gaan. Het advies is: liever NIET trakteren.
Welke volwassenen in de school behalve de leerkrachten
Er zijn strikte voorwaarden voor de mensen die in de school mogen zijn. Niemand, behalve het onderwijzend
personeel, directeur, IB er, schoolbegeleiders en stagiaires en conciërge, mogen in de school zijn. Zij moeten allen
1,5 meter afstand houden en mogen met niet meer dan 3 mensen bij elkaar zijn. Er mag geen onderlinge
uitwisseling zijn door bijv te werken in verschillende groepen; daarom is er geen verdiepingsgroep en worden er
geen groepjes de klas uitgehaald. Ouders, lees-, bieb-, was-, overblijf- geen enkele ouder mag de school in. Heel
soms wordt daar, in zeer buitengewone gevallen een uitzondering op gemaakt, een Begeleiders en stagiaires
mogen nu wel de school in. Waar het kan hebben we gesprekken en overleg via de mail, telefoon, buiten op het
plein of vergaderen we digitaal.
Overblijfouders
De overblijfouders mogen, als uitzondering op de regel, wel op school ondersteunen bij het toezicht tijdens de
lunchpauze; zij doen dit buiten en komen niet in school.

Contact leerkracht Parro of mail
De leerkracht heeft contact met u via de mail of Parro; ook u kunt via deze kanalen contact hebben. Daarnaast is
er de klassentelefoon natuurlijk. We willen u vragen uw kind ziek te melden via de mail. De centrale telefoon is
deze dagen niet dagelijks bemand. Voicemail wordt wel afgeluisterd, maar dat kan later gebeuren waardoor een
daar gedane ziekmelding te laat bij de leerkracht komt.
Schoonmaak
Tussen 11 en 12 uur is er een extra schoonmaakronde; de toiletten, tafels en trapleuningen worden dan extra
schoongemaakt. We laten de deuren zoveel mogelijk open staan van de lokalen zodat daar de minste kans is op
besmetting.
Laptops
We willen u vragen, als uw kind dit in bruikleen heeft gekregen, maandag 8 juni de laptops en tablets weer mee
naar school te geven. Vergeet u de opladers en muizen niet? Dank!
BSO
Ook de BSO mag weer regulier gaan starten. Ouders die op vaste dagen gebruik maken van de BSO zullen dit
hoogstwaarschijnlijk weer kunnen doen. De BSO legt contact met de ouders hierover.
Matrixen
Volgens onze PBS gewoonte hebben we matrixen met de afspraken gemaakt- deze hangen overal in het gebouw.
Eindgesprekken,
Deze gaan we wel met u (en de kinderen ) voeren, alleen zal dit digitaal of buiten gebeuren, niet in de school!
Bezetting van de groepen – beleid PROCEON
Zoals u in de brief vanuit het bestuur heeft kunnen lezen, zijn er duidelijke keuzes gemaakt hoe te handelen bij
afwezigheid van een leerkracht. Wij plaatsen het hierbij nog bij deze samenvatting:
De bezetting van de groepen is een enorme uitdaging. Er is al langer sprake van een oplopend lerarentekort.
Daar komt nu bij dat er leerkrachten zijn die we niet op school kunnen inzetten omdat ze in een risicogroep
vallen. Dit is de reden dat een aantal besturen nadenkt over de invoering van een vierdaagse schoolweek. Op
dit moment is dat binnen Proceon (op uitzondering van een groep na) niet nodig. We hebben met heel veel inzet
de meeste gaten in de bezetting gedicht. De kinderen kunnen zoals het er nu uitziet de ‘normale’ dagen naar
school. Gevolg is wel dat al onze invallers ingezet zijn. De focus voor vervanging zal de komende tijd liggen op
het vervangen van medewerkers die voor een langere tijd uitvallen. We verwachten dat het nodig is om klassen
naar huis te sturen bij kortdurende uitval van een leerkracht. Er zullen geen of onvoldoende vervangers zijn.
Klassen opdelen en samenvoegen, zullen we vanwege het risico van besmettingsgevaar niet doen. Daarbij is
het belangrijk dat we de leerkrachten niet overbelasten. Ook noodopvang is niet mogelijk. Zolang we te maken
hebben met corona blijft de bezetting een grote zorg. We vragen hierbij om uw begrip. We willen u in overweging
geven alvast afspraken te maken met andere ouders over opvang mocht de situatie zich voordoen. te maken
hebben met corona blijft de bezetting een grote zorg. We vragen hierbij om uw begrip. We willen u in overweging
geven alvast afspraken te maken met andere ouders over opvang mocht de situatie zich voordoen.

De belangrijkste veranderingen vanuit het RIVM nogmaals voor u op een rij:
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in
het basisonderwijs:
• Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de
werkzaamheden noodzakelijk is.
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
• Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
Halen en brengen
• Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school tenzij de lokale omstandigheden t.b.v. het
waarborgen van de 1,5m afstand tussen volwassenen en/of de verkeersveiligheid vraagt om (gedeeltelijk)
benutten van het schoolplein voor het spreiden van volwassenen of voor het bieden van looproutes om de
school(omgeving) te verlaten. Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald.
• Om voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen, kunnen scholen ervoor kiezen om te werken met
gespreide breng- en haaltijden.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
Wegstuurbeleid
• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals genoemd in paragraaf 3, gaat de leerling
direct naar huis. Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling
gaat dan ook niet naar de BSO.
Thuisblijfregels
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
• Neusverkoudheid
• Hoesten
• Moeilijk ademen/benauwdheid
• Tijdelijk minder ruiken en proeven
• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis
• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer
heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.
• Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de
leerling ook thuis.
• Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de
opvang.
• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de
leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor meer
informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s),
volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van
ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts.

