
Wageningen, 03-02-2021 

Betreft: Opening school m.i.v. 8 februari 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Sinds gisteren is bekend geworden dat de basisscholen vanaf 8 februari weer worden geopend. We 

vinden het heel fijn dat we alle kinderen weer op school zullen zien en onze groepen weer compleet 

zullen zijn. Alle kinderen gaan m.i.v. 8 februari weer naar school. Als school zullen we weer alle 

reguliere dagen en tijden gaan aanhouden. Om de verspreiding van Corona en de nieuwe 

besmettelijkere varianten tegen te gaan zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld. Deze hebben effect op 

zowel ons onderwijs als in bepaalde gevallen ook uw situatie thuis. In deze brief zet ik die voor u op 

een rijtje.  

Richtlijnen m.b.t. testen, thuisblijven  

De GGD heeft enkele dagen geleden het beleid rondom kinderen en Corona aangepast. Om de 

verspreiding van Corona en de besmettelijkere Britse variant op scholen te minimaliseren, worden 

kinderen sneller en strenger in quarantaine geplaatst als ze contact hadden met een positief getest 

persoon. De testindicaties voor kinderen zijn als volgt aangepast: 

 Iedereen in Nederland, óók (jonge) kinderen, met klachten mag zich laten testen. 

 Testen van kinderen is een dringend advies wanneer:  

- klachten meer dan alleen verkoudheidsklachten zijn, zoals hoesten, koorts & benauwdheid 

- het kind onderdeel is van een bron- en contactonderzoek 

- het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.  

 Ongewijzigd: kinderen die zijn getest, blijven thuis tot de testuitslag bekend is. 

Kinderen tot en met 12 jaar zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door 

een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Het beleid dat kinderen met enkel 

(lichte) verkoudheidsklachten naar de kinderdagopvang of basisschool mogen, is door ons bestuur 

(SKOVV) aangescherpt. Kinderen met verkoudheidsklachten mogen niet naar school komen. De 

reden hiervoor is de veiligheid van de leerkrachten en de onduidelijkheid van de rol die dit speelt in 

de verspreiding van de Britse variant van het virus. Als een kind weer klachtenvrij is mag het weer 

naar school komen. Indien dit zorgt voor langdurige afwezigheid is contact tussen de ouders en 

school belangrijk om samen passende keuzes te maken in de situatie.  

Richtlijnen m.b.t. quarantaine 

In het geval een leerling positief getest is wordt de gehele groep (incl. leerkrachten) 5 dagen in 

quarantaine geplaatst. Daarna worden alle in quarantaine geplaatste personen (leerlingen en 

leerkrachten) getest. Na een negatieve test kunnen deze personen weer naar school komen. Indien 

er geen test wordt afgenomen na 5 dagen geldt automatisch 10 dagen quarantaine. Als er na 10 

dagen geen klachten zijn mag deze persoon weer naar school komen.  

Melden van klachten en testen 

Het is voor ons als school belangrijk, ook gezien de scherpe maatregelen, dat u ons goed op de 

hoogte houdt van klachten en afgenomen testen bij uw kind. We vragen u dan ook om het bij ons te 

melden als uw kind klachten ervaart of getest is. U kunt dit doen door even met school te bellen 

(0317-412024) of de stamgroepleider van uw kind een bericht te sturen via de mail of Socialschools. 



Indien kinderen gedurende de schooldag klachten ontwikkelen zullen we contact opnemen met de 

ouders van het betreffende kind en hen vragen om hun kind op te komen halen.  

Groepen werken gescheiden  

Om onderling contact, en daarmee de kans op verspreiding, tegen te gaan zullen onze stamgroepen 

op school apart van elkaar gaan werken. Waar wij normaal gesproken dagelijks uiteen gaan in de 

jaargroep voor instructies zal dat de komende periode (in ieder geval tot aan de voorjaarsvakantie) 

niet het geval zijn. Alle instructies zullen in de stamgroepen worden gegeven. Ook zullen we onze 

pauzes buiten spreiden over verschillende tijden. Kinderen hoeven onderling, en ook richting de 

volwassenen in de school, geen anderhalve meter afstand te houden.  

Gevolgen van het werken met gescheiden groepen 

Het werken in alleen de stamgroep heeft gevolgen voor ons onderwijs aangezien de tijd die iedere 

leerkracht besteedt aan het geven van instructies verdubbeld. Dit betekent dat wij prioriteiten 

moeten stellen m.b.t. de inhoud en het lesprogramma. Wij zullen ons daarom de komende periode 

vooral richten op de basisvakken lezen, taal en rekenen. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor 

groepsvorming (dat proces zal door de lange afwezigheid op school opnieuw doorlopen worden) en 

de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Uiteraard zullen we daarnaast zoveel als 

mogelijk ook aandacht besteden aan de andere vakgebieden. Gymlessen mogen de komende 

periode niet binnen worden gegeven en zullen worden vervangen door activiteiten buiten.  

De eerste weken tot aan de voorjaarsvakantie vinden we het belangrijk dat kinderen weer kunnen 

wennen aan het naar school gaan en weer in hun ritme kunnen komen. Na de voorjaarsvakantie 

zullen we de didactische situatie van de leerlingen in kaart brengen. Daarbij zullen we ook specifiek 

kijken naar eventuele achterstanden. Over hoe we dit gaan doen, op welke manier we hierover 

zullen rapporteren en hoe de oudergesprekken zullen gaan plaatsvinden zullen we u later in een 

aparte brief informeren.  

Ambulante teamleden 

Vanwege de voorschriften wordt aangeraden het contact tussen de verschillende groepen zoveel 

mogelijk te beperken. Onze ambulante teamleden werken normaal gesproken met allerlei kinderen 

uit verschillende groepen. Dat wordt nu afgeraden. De komende periode (in ieder geval tot aan de 

voorjaarsvakantie) zullen we onze ambulante teamleden koppelen aan een vaste groep. In die groep 

zullen zij extra ondersteuning bieden aan de leerlingen van die betreffende groep. De reguliere 

werkzaamheden m.b.t. de ondersteuning van leerlingen worden daardoor automatisch anders. Waar 

mogelijk zullen deze worden overgenomen door de eigen leerkracht of een andere ambulante 

collega. In enkele gevallen zal deze ondersteuning tijdelijk wegvallen.  

Alle kinderen blijven over 

Om het ‘verkeer’ tussen thuis en school te beperken zullen alle kinderen (voorlopig eerst tot aan de 

voorjaarsvakantie) op school blijven tijdens de grote pauze. De kinderen eten en drinken met elkaar 

en hun eigen leerkracht in de eigen groep en zullen daarna buiten gaan spelen. Hiervoor worden 

geen TSO kosten in rekening gebracht.  

Thuisonderwijs 

Het thuisonderwijs stopt per 08-02-21. Alle kinderen gaan dan weer naar school. Het kan voorkomen 

dat kinderen door de richtlijnen niet naar school mogen komen. Wij vinden het belangrijk dat zij toch 

de mogelijkheden krijgen om ook thuis aan hun schoolwerk te kunnen werken. In die gevallen zorgen 

wij voor materialen zodat deze kinderen thuis enigszins het programma kunnen blijven volgen. Ook 

plaatsen wij voor iedere groep (3 t/m 8) een TEAMS-link op de website (onder het kopje 

‘thuisonderwijs’). Deze kan gebruikt worden om iedere dag de instructie vanuit de groep thuis te 



volgen. In het geval dat kinderen thuis zitten zullen wij ons best doen om het bovenstaande vlot te 

organiseren. Dit zal echter niet in alle gevallen gelijk de eerste dag geregeld zijn. Wij vragen daarvoor 

uw begrip.  

Hygiëne 

Wij zullen, bij heropening van de school, opnieuw extra inzetten op hygiëne. Onze schoonmakers 

werken al bijna een jaar volgens de corona-richtlijnen. Daarnaast wordt door een van onze eigen 

medewerkers tussentijds schoongemaakt gedurende schooldagen. Ook zal er extra aandacht zijn 

voor het wassen van de handen en het schoonmaken van de werkplekken. Om de lokalen goed te 

kunnen ventileren zullen we de ramen geregeld openen. Het is daarom raadzaam om uw kinderen 

warm aangekleed naar school te laten komen.  

Halen en brengen 

Het halen en brengen zal blijven verlopen zoals u dat gewend was voor de tweede lockdown. Tussen 

8.10 uur en 8.30 uur kunt u uw kind via het hek aan de voorzijde van de school het plein op brengen. 

Voor alle groepen zullen we de extra ingangen blijven gebruiken die zij gewend waren. Via de 

‘rotonde’ kunt u om de school heen lopen en het plein via het hek aan de zijkant van het kleuterplein 

weer verlaten. We vragen u om u niet langer dan nodig op het plein op te houden en deze manier 

van brengen en halen goed te volgen. Bij het halen van kinderen aan het einde van de schooldag kunt 

u op het plein wachten (indien er geen kinderen buiten spelen). Wij vinden dat veiliger dan dat u 

langs de straatkant staat. Aan u allen de vraag om daarbij wel voldoende afstand van elkaar te blijven 

houden. Daarnaast vragen we u om kinderen die op een verantwoorde wijze zelfstandig van- en naar 

school kunnen gaan dit ook zelfstandig te laten doen.  

Mondkapjes 

Wij vragen onze leerlingen niet om in de school mondkapjes te dragen. Indien kinderen daar wel 

behoefte aan hebben kunt u het gebruik hiervan met de stamgroepleider van uw kind bespreken. De 

overheid adviseert ouders om bij het halen en brengen van hun kinderen bij school een mondkapje 

te dragen.  

Inleveren materialen 

Vanwege de periode van thuisonderwijs hebben onze leerlingen veel materialen van school thuis in 

gebruik. We vragen u om a.s. maandag 8 februari alle materialen van school weer retour mee te 

geven aan uw kind. Denkt u daarbij ook aan leesboeken en atlassen. Hier zijn we erg zuinig op.  

Indien u een Chromebook in bruikleen heeft gekregen vragen we u ook deze mee terug te geven aan 

uw kind. Uw kind kan deze op maandagochtend op school inleveren. Nadat is gekeken of deze nog in 

goede staat verkeerd wordt er aan uw kind een retourbevestiging meegegeven.  

Tot slot 

We zijn verheugd dat we alle kinderen weer op school mogen ontvangen, weer met onze groepen 

kunnen werken en we weer een plek kunnen zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Veel is 

echter nog anders dan normaal en niet alles zal lopen zoals we dat zouden willen. We hopen hierbij 

op uw begrip. Indien u vragen of zorgen heeft kun u die bij ons neerleggen. Voor nu hoop ik u 

voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Marc van de Snepscheut 


