
 

Datum: 04-02-2021 
Betreft: Regels & afspraken m.b.t. opening school op 8 februari 
 
 
Beste ouders/verzorgers,   
  

 
Aanstaande maandag gaat de school weer open! Een besluit, waarbij wij lang hebben moeten wachten 
op duidelijkheid rondom richtlijnen en maatregelen. Het team van onze school respecteert het besluit 
van het kabinet om de scholen weer te openen en kijkt er naar uit om de kinderen weer in de 
stamgroep te ontvangen. Sinds de bekendmaking van het kabinet dat de scholen weer open mogen, is 
veel werk verzet om dat op een veilige en verantwoorde manier te kunnen doen. Met deze brief 
informeren we u over de heropening van de school. 
  
Gaan we nu weer ‘gewoon’ naar school? 
Helaas, dat is niet het geval. We zijn natuurlijk erg blij om de kinderen weer te zien en hebben goed 
nagedacht hoe we dat binnen de nieuwe strenge regels kunnen organiseren. Maar het blijft ook 
spannend om weer te beginnen. We kunnen ons voorstellen dat dat voor u ook geldt. Wij vertrouwen 
erop dat onderwijs op school het beste is voor de kinderen. We rekenen erop dat we er samen met u 
voor kunnen zorgen dat dat gaat lukken.  
  
Wat zijn dan die nieuwe regels? 
Op dit moment komt er vrijwel dagelijks nieuwe informatie vanuit de overheid en onze 
onderwijskoepel. Geleidelijk aan zal er meer duidelijk worden. Wat in elk geval duidelijk is, is dat 
leerlingen verplicht zijn om naar school te komen, de reguliere leerplicht is van kracht. Daarnaast is 
bekend dat de regels voor quarantaine en testen veel strenger zijn dan voorheen. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat een hele groep verplicht in quarantaine moet gaan, inclusief de stamgroepleider, 
vanaf 1 besmetting in die groep. Op dag 5 mag er dan getest worden. Dit regelt u als ouder zelf bij de 
GGD. Na overleggen van een negatief testresultaat mag uw kind weer naar school. Kunt u, of wilt u, 
geen negatief testresultaat overleggen, dan wordt de quarantaine periode voor uw kind verlengd tot 
10 dagen. U wordt als ouder dus niet verplicht om uw kind te laten testen. Dit mogen wij niet doen en 
zullen wij dus ook niet doen!  
 
Welke maatregelen zijn er voor onze school van toepassing? 
De maatregelen die wij als school nemen om het weer naar school gaan zo veilig mogelijk te laten 
verlopen zijn verdeeld in de volgende onderwerpen:  

1. Algemene coronamaatregelen 
2. Reisbewegingen/Schooltijden/Brengen- en halen/BSO 
3. Groepering 
4. Mondneusmaskers 
5. Testen/quarantaine 
6. Onderwijs op afstand 

Er zijn in deze zorgvuldige afwegingen gemaakt, waarbij de medezeggenschapsraad (MR) van onze 
school betrokken is geweest. Deze extra maatregelen vragen wederom veel van u, de kinderen en het 
team. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1.Algemene coronamaatregelen 

• De algemene thuisblijfregels blijven gelden. Aanpassing (06-02-2021): kinderen met 
verkoudheidsklachten blijven thuis. 

• Personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar; personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter 
afstand te houden, leerlingen onderling ook niet. (Aanvulling: zie 3. Groepering) 

• De algemene geldende hygiëne- en ventilatiemaatregelen blijven gelden. In het kader van 
hygiënemaatregelen is trakteren in de groep mogelijk, mits per stuk verpakt vanuit de winkel. 

• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens pauzes en overleggen.  

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

• Ouders/verzorgers blijven buiten het schoolgebouw. De contactmomenten vinden online 
plaats, via Parro. Oudergesprekken via videobellen. 

• Vaste externen en stagiaires mogen de school in en houden zich aan de maatregelen. 

• Er vindt triage plaats en het registratiedocument bij de ingang wordt getekend.  
 

2.Reisbewegingen 
Schooltijden & overblijven 

• Om contactmomenten te beperken en de reisbeweging te beperken wordt er vanaf 
aanstaande maandag gewerkt volgens een continurooster. Hierdoor is er geen TSO. Alle 
kinderen blijven tussen de middag op school. In het continurooster is rekening gehouden met 
de vrije middag op woensdag voor alle groepen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Halen & brengen 

• Kinderen worden door maximaal één ouder/verzorger gebracht.  

• Kinderen kunnen ’s ochtends tussen 8.15 en 8.30 uur op school aankomen. 

• Wij vragen kinderen (m.n. bovenbouw) zoveel mogelijk alleen naar school te komen.  

• Kinderen van de onderbouw worden tussen 8.15 en 8.30 uur ontvangen op het schoolplein 
door de stamgroepleiders; na het afzetten graag direct het schoolplein weer verlaten.  

• Kinderen van de midden- en bovenbouw gaan zelfstandig naar binnen, via de eigen ingang. 

• Bij einde schooltijd komen de groepen zoveel als mogelijk gespreid naar buiten. Wij vragen 
kinderen (m.n. bovenbouw) zoveel mogelijk alleen van school te vertrekken.  

• Graag op tijd komen bij het ophalen, maar niet té vroeg! Let op 1,5 meter afstand.   

• Onderbouw: Blijf zoveel als mogelijk wachten in uw auto of bij uw fiets (op afstand), ziet u de 
stamgroepleider het plein opkomen, dan kunt u uw kind ophalen van het plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

Maandag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 

Woensdag 8.30 – 12.30 uur 8.30 – 12.30 uur 

Donderdag 8.30 – 12.00 uur 8.30 – 14.30 uur 

Vrijdag 8.30 – 14.30 uur 8.30 – 14.30 uur 



 

 
 
 

• Middenbouw/bovenbouw: Komt u met de auto, spreek dan bijvoorbeeld af waar u staat 
geparkeerd (of Kiss & Ride), zodat u het schoolplein en directe schoolomgeving kunt ontzien. 

• Het plein is toegankelijk om de 1,5 meter te waarborgen.  

• Na ophalen het schoolplein direct verlaten.  
 
Parkeren, Kiss & Ride 

• De Zoomweg, inrijden vanaf Nijverheidsweg, kan worden gebruik als Kiss & Ride. Vanaf daar 
kan uw kind over de stoep naar het middenbouwhek van het schoolplein lopen. Gebruik 
maken hiervan draagt bij aan het rekening houden met de reisbeperkingen.  

 
BSO 
BSO is in deze tijden alleen beschikbaar in het kader van noodopvang. Hiervoor neemt u contact op 
met uw eigen BSO. Kinderen van BSO de Schaapskooi (Prokino) kunnen hier op school worden 
opgevangen. Kinderen die naar de BSO van SKN gaan kunnen op de tijden van het continurooster 
worden opgehaald bij school. Voor beide dient u zelf aan te melden via de informatie die u van uw BSO 
heeft gekregen.  
 
3.Groepering (cohortering) 

• De stamgroep wordt als vaste groep (cohort) gezien; in de stamgroep werken de kinderen 
zoveel als mogelijk in vaste tafelgroepen. 

• Er zijn geen niveaugroepen, werken in de hal wordt beperkt; onderwijs wordt zoveel als 
mogelijk georganiseerd in de stamgroep.  

• Eventuele extra ondersteuning kan in vaste groepen plaatsvinden buiten de stamgroep. 

• Pauze/buitenspelen (midden- en bovenbouw) vindt gespreid plaats, per stamgroep*. 

• Gymles vindt tot aan de voorjaarsvakantie nog niet in de Feithenhof plaats.  

• Vaste groepering in de onderbouw (groep 1-2) wordt door de Rijksoverheid niet als mogelijk 
gezien. De Vlinders en Kukeluusjes spelen o.a. wel gezamenlijk buiten.  

 
4.Mondneusmaskers 

• Ouders/verzorgers dragen een mondneusmasker bij het betreden van de school (indien 
noodzakelijk en in afstemming) en bij het brengen/halen van uw kind op het schoolplein. 

• Personeel (incl. stagiaires en externe professionals) draagt een mondneusmasker in alle 
‘verkeersruimtes’ (zoals gangen e.d.) totdat zij op hun werkplek zijn. In de klas mag het 
mondneusmasker af.  

• Kinderen uit de bovenbouw (groep 6,7,8): de kinderen uit groep 7 en 8 dragen een 
mondneusmasker in de ‘verkeersruimtes’ (bij verlaten lokaal, in de hal/gang, bij binnenkomst 
in de school). Doordat wij in de bovenbouw werken in stamgroepen en de kinderen van groep 
6 niet gescheiden zijn van de rest, geldt het dragen van een mondneusmasker in de 
‘verkeersruimtes’ voor kinderen in groep 6 als dringend advies. De stamgroepleiders geven 
aandacht aan de juiste wijze van het omgaan met een mondneusmasker.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5.Testen/Quarantaine 

• Bij positieve besmetting is er altijd contact tussen school, GGD en onze scholengroep SKO. 

• Als er een besmetting plaatsvindt volgen wij de maatregelen vanuit de Rijksoverheid en GGD, 
namelijk: 

• Als een kind in de stamgroep positief getest wordt, dan gaat de hele stamgroep (gehele cohort) 
in quarantaine, inclusief de stamgroepleider. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende tafelgroepen. Er is contact met de GGD in het nemen van eventuele aanvullende 
quarantainemaatregelen. 

• Kinderen 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 een GGD-teststraat of nog 5 
dagen langer in quarantaine. Wij verwijzen hiervoor naar het begin van deze brief. 

• Als een stamgroep in quarantaine moet, dan zal hierover gecommuniceerd worden naar 
ouders/verzorgers, daarbij wordt er aan de betreffende stamgroep gecommuniceerd over 
‘onderwijs op afstand’.  

 
6.Onderwijs (op afstand) 

• De komende 2 weken tot de voorjaarsvakantie staan in het teken van de opstart van het 
fysieke onderwijs; 

• Indien een stamgroep in quarantaine moet, zal worden gecommuniceerd over het dan 
geldende ‘onderwijs op afstand’. 

• De wijze waarop wij invulling kunnen geven aan ‘onderwijs op afstand’, wanneer uw kind 
bijvoorbeeld vanwege klachten langer dan 1 dag thuis moet zijn, zullen wij op een later 
moment met u delen.  

 
In vergelijking met de vorige periode dat onze school opnieuw mocht openen na een lockdown zijn het 
veel extra maatregelen. Wij rekenen op uw medewerking in het zorg dragen voor de uitvoering van 
deze maatregelen en op uw begrip voor de situatie. Wij beseffen ons dat in de aankomende periode 
niet alles te plannen valt, maar zullen ons uiterste best blijven doen in het verzorgen van het onderwijs 
aan uw kind. 
 
U mag van onze school verwachten dat wij u op de hoogte houden van nieuwe of aangepaste 
informatie vanuit de overheid en de onderwijskoepel. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen 
en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het gehele team van Jenaplanschool St. Franciscus, 
 
Andy Vos 
Directeur 

 
 


