
 

 

 

 

Betreft: Heropening scholen maandag 8 februari 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Afgelopen dinsdag is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat aanstaande maandag 

8 februari de scholen weer open gaan. Wij zijn blij voor kinderen en ouders dat deze 

beslissing genomen is en kijken er naar uit om de kinderen weer te zien. Het is van belang 

om het openstellen van de school zo veilig mogelijk, verantwoord en uitvoerbaar te laten 

gebeuren. Om ervoor te zorgen dat de gezondheid van zowel de kinderen als de leraren 

wordt gewaarborgd, zijn er een aantal maatregelen van kracht. Met deze informatiebrief 

informeren wij jullie over deze maatregelen.  

 

Hoe gaan we het aanpakken? 

We hanteren de (landelijk bekende) regels voor ouders en kinderen die we tot aan deze 

lockdown al hadden: 

● Onderlinge afstand tussen volwassenen 1,5 meter; 

● Géén handen schudden; 

● Regelmatig handen wassen; 

● Hoesten in de binnenkant van de elleboog. 

 

Algemeen: 

● We zullen gedurende de dag zoveel mogelijk ventileren door ramen en deuren open 

te houden. We willen jullie daarom vragen om je kind een warme trui of vest aan te 

doen. 

● Er blijft extra aandacht voor handen wassen en dagelijkse schoonmaak van 

toiletten, deurklinken en tafelbladen. 

● We mogen geen externe volwassenen in school laten. Verjaardagen van kinderen 

vieren we om die reden nog zonder ouders. 

● Oudergesprekken vinden in principe online plaats. 

● Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. Personeel en kinderen hoeven géén 

1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook kinderen onderling hoeven dat niet te 

doen. 

● Er zijn afspraken gemaakt met stagescholen en stagiaires. Zij komen stagelopen en 

zijn onderdeel van de groep. 

● De sporthal en het zwembad zijn voorlopig nog gesloten. Om die reden kunnen we 

geen gym- of zwemles geven. We zullen wel extra buiten spelen met de kinderen, 

indien het weer dit toelaat.  

● We laten de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen lokaal op hun eigen plek werken. 

● We maken gebruik van verschillende pauzetijden per onderwijsteam. Groep 3-4-5 

om 10.15 uur en 12.15 uur, groep 6-7-8 om 10.30 uur en 12.30 uur en groep 1-2 

om 10.45 uur en 12.45 uur. 

● We verplichten kinderen en leraren niet om een mondkapje te dragen in de gangen. 

We zijn van mening dat kinderen en leraren zich dan niet vrij kunnen bewegen en 

we op die manier geen onderwijs kunnen geven. Daarnaast werken kinderen met 

hun eigen groepsgenoten, op hun eigen plek en hebben we gescheiden pauze, dat 

maakt het dragen van een mondkapje niet noodzakelijk.  

● Wanneer jullie het belangrijk vinden dat je kind een mondkapje draagt, dan bieden 

we uiteraard deze mogelijkheid. 

● Omdat we groepen zoveel mogelijk gescheiden moeten houden, zijn we 

genoodzaakt weekopeningen en andere gezamenlijke vieringen voorlopig nog te 

annuleren. 

 



● Leraren zijn gekoppeld aan een eigen groep. We mogen geen vervangers vanuit 

andere scholen of ons scholencluster binnen laten of leraren onderling laten wisselen 

van groepen. Om die reden zijn we helaas genoodzaakt een groep naar huis te 

sturen als de leraar thuis is met klachten. Er is dus géén vervanging mogelijk.  

● Groep 6-7-8 worden gesplitst. Groep 8 in de hal. Groep 7 in de ene helft van het 

lokaal en groep 6 de andere helft. In groep 3-4 en 4-5 worden vaste tafelgroepen 

(max. 6 kinderen) gehanteerd. Hierdoor is er voldoende loopruimte (lees 1,5 

meter). 

● Toiletten hebben we verdeeld (toiletten 6-7-8, toiletten 3-4-5 en toiletten 1-2) en 

worden gedurende de dag regelmatig schoongemaakt. 

● Informatie met betrekking tot het afnemen van de CITO-LOVS toetsen volgt op een 

later moment.  

 

Halen en brengen: 

● We passen tijdelijk onze inlooptijd aan. Dat betekent dat kinderen tussen 8.20 – 

8.30 uur naar binnen kunnen lopen. Onze ervaring is dat de kinderen verspreid naar 

school komen en op deze manier veilig naar binnen kunnen. De schooltijden blijven 

dus wel gelijk. 

● De kinderen worden afgezet bij de buitendeur van het klaslokaal en dienen 

zelfstandig naar binnen te komen. Ouders komen dus niet in school om de kinderen 

te halen en brengen. Met ouders van eventuele nieuwe kinderen maken we hiervoor 

persoonlijk een afspraak. 

● Ouders van de kinderen uit groep 1 t/m 5 komen alleen op het schoolplein bij het 

halen en brengen van kinderen. Verzoek aan ouders om niet te blijven hangen op 

het schoolplein en afstand te bewaren naar elkaar toe. 

● Kinderen vanaf groep 6 wordt gevraagd om zelfstandig naar school te komen. 

● Dagelijks is er iemand (directeur en/of leerkracht) buiten op het schoolplein om 

eventuele vragen van ouders te beantwoorden. 

 

Corona gerelateerde klachten: 

We volgen de quarantaineregels van het RIVM. Dit betekent concreet:  

● Als er een besmetting plaatsvindt, volgen alle betrokkenen de instructies van de 

GGD. 

● Een kind met corona gerelateerde klachten blijft thuis. Wanneer je twijfel hebt of de 

klachten corona gerelateerd zijn dan blijft een kind ook thuis. Je kunt dit via de 

Basisschool App of met een telefoontje laten weten weten. Geef daarbij aub aan dat 

het om corona gerelateerde klachten gaat. 

● Je kunt jouw kind laten testen bij corona gerelateerde klachten. Bij een negatieve 

testuitslag mag hij/zij weer naar school. Wil je jouw kind niet laten testen dan is het 

nog niet duidelijk wanneer hij/zij weer naar school mag. Hierover hebben de GGD en 

het RIVM nog geen uitsluitsel gegeven. We wachten op deze richtlijnen en een 

update van de beslisboom. Zodra deze beschikbaar is zullen we deze volgen en met 

iedereen delen. 

● Als een huisgenoot (ouder dan 6 jaar) koorts (>38 graden Celcius) of last van 

benauwdheid heeft, dan blijft het hele gezin thuis totdat deze huisgenoot een 

negatieve testuitslag heeft. 

● Als een kind op school corona gerelateerde klachten vertoont (hoesten en/of 

snotneus) en de leraar heeft hierover twijfels, dan nemen we contact op met 

zijn/haar ouders om hem/haar op te komen halen. 

 

Quarantaine: 

● In het protocol van het OCW en RIVM staat dat wanneer één kind in de groep of de 

leraar corona heeft, de hele groep 5 dagen in quarantaine moet. Op de 5e dag 

dienen de kinderen getest te worden. Bij een negatieve testuitslag mogen de 

kinderen weer naar school komen. Willen jullie je kind niet laten testen, dan moet 

hij/zij 10 dagen in quarantaine blijven. 

● Het is niet nodig dat een broertje/zusje uit een mogelijk andere groep dan ook in 

quarantaine gaat, alleen als er een gezinslid ouder dan 6 jaar >38 graden koorts 



heeft en/of benauwdheidsklachten heeft. Bij quarantaine van één van jouw kinderen 

vragen we jou wel extra alert te zijn op klachten bij alle gezinsleden. 

● Indien een groep thuis zit, proberen we thuisonderwijs te bieden. We streven ernaar 

dit vanaf de eerste dag te doen. Logistiek kan er vertraging optreden omdat de 

spullen van de kinderen (soms incl. chromebook) nog opgehaald moeten worden. 

Daarnaast blijft het maatwerk en is de vorm waarin thuisonderwijs geboden wordt 

afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en mogelijkheden van de betreffende 

leraar thuis. 

● De kinderen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van 

kracht. Wanneer je ervoor kiest om je kind niet naar school te laten gaan, dan 

stellen we het op prijs dat we hier samen over in gesprek gaan. We kunnen dan 

kijken naar een passende oplossing om thuis het schoolwerk te maken. Hij/zij krijgt 

dan bijvoorbeeld een digitale weektaak zodat de schoolopdrachten thuis gemaakt 

kunnen worden. Het is voor ons echter niet haalbaar om fysiek onderwijs in de klas 

en thuisonderwijs aan individuele kinderen te bieden middels instructiefilmpjes. 

 

We besteden de eerste schoolweek na heropening volop aandacht aan het welbevinden van 

jouw kind; wat hebben de kinderen meegemaakt, wat viel mee, wat viel tegen, etc. 

Daarnaast gaan we verder met het aanbod vanuit de verschillende vakgebieden. 

 

Vrijdag 12 februari is de school om 12.00 uur uit. De week daarna is het 

krokusvakantie (we kunnen het geen carnavalsvakantie noemen, omdat carnaval helaas 

niet door kan gaan) en zijn de kinderen vrij. 

 

Vrijdag 12 februari stond de carnavalsviering gepland, maar vanwege alle maatregelen 

gaat dat helaas niet door dit jaar. De kinderen mogen wel verkleed naar school komen als 

ze dat willen. Per groep wordt er dan samen voor gezorgd dat er ondanks alle maatregelen 

toch een leuke ochtend van gemaakt wordt. We willen de ouderraad vragen om deze 

ochtend een lekkere traktatie voor alle kinderen te verzorgen. 

 

Graag maandag 8 februari (indien nog niet gedaan is) alle materialen die uitgedeeld 

zijn voor thuisonderwijs weer meenemen naar school. Dus ook het Chromebook 

mét oplader. 

 

We hopen dat we wederom kunnen rekenen op jullie begrip en medewerking. Net zoals we 

dat de afgelopen maanden hebben mogen doen. Alleen samen krijgen we corona onder 

controle. Een groot compliment voor jullie allemaal! We zijn enorm trots op jullie allemaal! 

 

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen en/of opmerkingen, dan kun je contact 

opnemen met Frank (0493-670141 / directie@obs-dehorizon.nl). 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Mede namens het team van OBS De Horizon, 

 

 

Frank Kuilder, 

Directeur, 

OBS De Horizon. 

 

 

 

Bijlage: 

1)  Plattegrond ingangen voor elke groep 

2)  Thuisblijfregels -  gezondheid = leerlingen

mailto:directie@obs-dehorizon.nl


Bijlage 1 

 

 



Bijlage 2 

 

We passen de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor:  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-%20-Besmettelijkheid. 

 

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. 

 

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. 

 

• Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis 

in isolatie blijven 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: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis  

 

• Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts 

boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in 

quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het 

kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting 

van de uitslag blijft de leerling thuis. Zie voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/in-thuisquarantainedoor-corona  

 

• Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve 

uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in 

quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de 

leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten 

dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. 

Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test 

mag hij uit quarantaine. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco  

 

• Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen 

nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie 

voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis  
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• Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

o Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. 

Zie met betrekking tot de instructies ook: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/testen 

o 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). Zie voor meer informatie: 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen  

o 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). Voor meer informatie in dit kader zie 

ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen  
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