
Wij gaan allemaal weer tegelijk naar school!!! 

 

 

Introductie 

Vanaf 31 augustus zijn wij weer volledig geopend.  De veiligheid van de teamleden, kinderen en u als 

ouders staat natuurlijk nog steeds voorop. Er mag steeds meer maar er mag ook nog steeds een 

heleboel niet.  

 Zowel onze personeelsleden als ouders moeten op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.  

 Personeelsleden hoeven geen 1,5 meter afstand tot de kinderen te bewaren, wel het liefst zo 

veel mogelijk.  

 Kinderen onderling mogen wel bij elkaar komen. 

 We presenteren u hierbij ons plan, maar het is voor u heel belangrijk te weten dat we dit 

bijstellen als blijkt dat het in de praktijk niet werkt of als de maatregelen vanuit het kabinet 

aangepast worden.  

 Het plan is geschreven door de directie in samenwerking met het MT en is besproken met 

alle teamleden. De medezeggenschapsraad (MR welke bestaat uit drie personeelsleden en 

drie ouders, hebben ingestemd met het plan en de werkwijze.  

 Wij hebben uw hulp nodig bij het zo veilig mogelijk naar school komen en naar huis gaan. Dat 

betekent niet te vroeg komen en zo snel mogelijk weer weggaan. Het is niet gastvrij maar wel 

noodzakelijk! 

 U komt nog steeds met maximaal 1 

volwassene als uw kind niet alleen 

naar school kan komen. 

Laten we er met elkaar een mooi schooljaar 

van maken! 

Met vriendelijke groet,  

Dionne van der Helm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gewoon rooster met middagpauze 

In samenspraak met de MR hebben wij besloten om weer het “normale” rooster te gaan draaien. Uw 

kind(eren) eten thuis of blijven over. 

Het enige wat aangepast blijft is het brengen ophalen. Daarover hieronder meer. 

Brengen en halen? 

Het is nog steeds de bedoeling om zo min mogelijk ouders op het schoolplein te hebben. Daarom 

vragen wij u met maximaal 1 ouder naar school te komen en zoveel mogelijk uw kinderen waar het 

kan zelfstandig naar school te laten komen: 

 Kinderen komen waar mogelijk zelfstandig naar school. U mag op het schoolplein afscheid 

nemen, wij hanteren een looproute: het hoofdhek is de ingang, het zijhek (bij het groene 

kunstwerk) is de uitgang. Zo hebben we de meest veilige looproute met elkaar. U komt niet 

verder het schoolplein op dan noodzakelijk. 

 Wilt u niet fietsen op de stoepen rondom de school? Ook kinderen mogen niet fietsen op de 

stoepen rondom de school. Dit brengt gevaarlijke situaties met zich mee. 

 Groep 3 t/m 8 hebben inloop van 8.20u – 8.30u en komen zelfstandig naar binnen.   

 Groep 3 gaat via de kleuteringang naar binnen.  

Groep 4-5-6 via de nooduitgang bij groep 4. 

Groep 7a-7b-8 via de hoofdingang. 

 De kleuters worden hebben inloop op het kleuterplein van 8.20u – 8.30u. De ouders blijven 

op afstand van de leerkracht en nemen z.s.m. afscheid. Bij regen wacht de leerkracht binnen 

bij de klas en kunt u uw kind alleen naar binnen laten gaan.  

 Groepen 3, 4 en 5 gaan om 15.15u in de brandrij naar buiten en nemen plaats in één van de 

vakken waar de kinderen worden opgehaald/zelfstandig naar huis gaan. Groep 3 wordt 

opgehaald bij de Gaudì bank.  

 Groep 6, 7A, 7B en 8 gaan om 15.15u en in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de 

vakken waar de kinderen worden opgehaald/zelfstandig naar huis gaan.  

 De kleuters gaan om 15.15u in de brandrij naar buiten en wachten voor hun eigen klas op het 

kleuterplein.  

 Als u uw kind tussen de middag komt ophalen blijft u dan zoveel mogelijk op afstand en 

verlaat z.s.m. het schoolplein.  

 De woensdag is weer zoals “normaal” een halve dag: 

Groepen 3-4-5 gaan om 12.15u in de brandrij naar buiten en nemen plaats in één van de 

vakken waar de kinderen worden opgehaald/zelfstandig naar huis gaan. Groep 3 wordt 

opgehaald bij de Gaudì bank.  

Groep 6, 7a, 7b, en 8 gaan om 12.15u in de rij naar buiten en nemen plaats in één van de 

vakken waar de kinderen worden opgehaald/zelfstandig naar huis gaan.  

De kleuters gaan om 12.15u in de brandrij naar buiten en nemen plaats in één van de vakken 

waar de kinderen worden opgehaald. 

 



Trakteren  
Het is natuurlijk al helemaal niet leuk om jarig te zijn in deze coronatijd. Maar niet mogen trakteren is 

zowat een straf. We hebben daarom besloten dat trakteren weer mag. Maar alleen voorverpakte 

traktaties zoals bijvoorbeeld een ijsje of een zakje chips. We kunnen helaas nog geen klassenrond 

maar iets voor de eigen juf of meester mag natuurlijk wel. 

Ouders in de school 
Hoewel wij laagdrempeligheid heel belangrijk vinden, mogen wij nog steeds geen fysiek contact 

hebben met ouders. Dit betekent dat u als ouder NIET  in de school mag komen. Voor de ouders van 

kleuters geldt dus ook dat u niet kunt meehelpen om jassen of tassen op te bergen. Dit zal uw kind 

zelf moeten doen en eventueel met hulp van de leerkracht. Het is heel belangrijk dat u niet blijft 

hangen op het schoolplein. Heb vertrouwen in de leerkrachten en de school dat we zo goed mogelijk 

zorgen voor uw kind en u bij twijfel altijd even op de hoogte stellen. Mocht u een vraag hebben aan 

de leerkracht, stelt u deze dan via Social Schools.  

Startgesprekken 
Het protocol voor het primair onderwijs is herzien in augustus en heeft als optie aangegeven dat 
oudergesprekken in de school mogen plaatsvinden onder strikt toepassen van triage en de 1,5 meter 
afstand. Aangezien wij een groot voorstander zijn van persoonlijk contact en dat eigenlijk de 
doelstelling is bij het startgesprek, willen wij in ieder geval de startgesprekken weer in de school 
laten plaatsvinden. De startgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats op woensdag 16 
september vanaf 13.00u en op maandag 21 september vanaf 15.45u. De ouders van de groepen 3 en 
5 hebben een extra dag voor de gesprekken op woensdagmiddag 23 september vanaf 13.00u. Dit in 
verband met de grootte van de groepen  
Inschrijven voor de startgesprekken geschiedt via Social Schools. Alle gesprekken vinden plaats 
tussen ouders, kind en leerkracht(en).   
 
Triage:  
U blijft thuis bij de volgende klachten en voert het gesprek digitaal in Microsoft Teams met de 
leerkracht, bij:  

 Verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn.  
 Hoesten.  
 Verhoging of koorts >38⁰C.  
 Moeilijk ademen/benauwdheid.  
 Plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).  
 Als u positief getest bent op corona.  
 Als iemand uit uw huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft.  

Wij hopen dat u zich echt aan bovenstaande triage houdt, dit om besmetting te voorkomen.   
 
U gebruikt de volgende ingang:  

 Ouders van kleuters en ouders van groep 3 gebruiken de kleuteringang op het kleine plein.   
 Ouders van de kinderen uit de groepen 4 -5 en 6 gebruiken de nooduitgang. U loopt langs de 
school en het klimrek en loopt helemaal om de school heen. Uw kinderen weten 
deze ingang prima te vinden.   
 Ouders van de kinderen uit de groepen 7 en 8 gebruiken de hoofdingang van school.   

 
Als u naar school komt vragen wij het volgende van u:  

 Ouders raken geen deurknoppen aan, de leerkrachten openen de deur.   
 U desinfecteert uw handen bij binnenkomst met de desinfectiegel bij de klas.   
 U neemt plaats op de stoelen bij de klas en wacht tot de leerkracht u komt halen.   



 Wacht tot de ouders van het gesprek voor u de klas hebben verlaten en houdt 1,5 meter 
afstand.  
 U bent maximaal 5 minuten voor aanvang van het gesprek aanwezig.   
 De leerkrachten geven geen handen.   
 Ouders die meerdere kinderen op school hebben wachten zoveel mogelijk 
buiten indien gesprekken niet op elkaar aansluiten.   
 U mag met beide ouders naar het gesprek komen.   
 U verlaat gelijk de school als u klaar bent met het gesprek.  

 
Voor de ouders van de kleuters geldt het volgende:  

 Alle ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging van de leerkrachten voor een 
oudergesprek.  
 De gesprekken vinden binnenkort plaats tot de herfstvakantie.   

.   
Het klinkt even streng maar wij willen de veiligheid van zowel u als ons team zoveel mogelijk in 
acht houden. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. Nogmaals voorlopig geldt dit alleen voor de 
startgesprekken, wij vragen u verder echt buiten te blijven.   

 

Bewegingsonderwijs 

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gericht bewegen van 

de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Dit doen wij bij droog weer buiten en bij slecht weer binnen 

in de gymzaal aan de Maria Duystlaan.  

Schoolmelk 

Het schoolmelk programma is landelijk gestopt. U kunt geen schoolmelkabonnement meer afsluiten. 

Hygiënemaatregelen 
Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd. Denk hierbij aan:   

Op iedere school en in ieder klaslokaal:   

 Desinfecterende handgel.   

 Zeeppompje.   

 Papieren handdoekjes.   

 Oppervlaktesprays.   

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. 

Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 20 seconden. De leraren en leerlingen 

wassen meerdere keren per dag en goed hun handen. De leerlingen drogen hun handen af met 

papieren wegwerpdoekjes.   

 Terugkerende training en aandacht voor routinematig handen wassen;   

 Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;   

 Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen;   

 Geef instructie om in de elleboog te hoesten;   

 Zorg dat in school alleen papieren zakdoekjes gebruikt worden.  

 De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.  

 Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.   

 Kinderen mogen geen voedsel delen.   

 Geen traktaties meenemen.   



 Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in 

contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van 

tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, tablets en pc-

toetsenborden.   

 De conciërges lopen elke 2 uur de toiletten, deurklinken en handgrepen na.   

 Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd.   

 Leerkrachten hebben oppervlakte spray in de klas om de tafels schoon te maken.   

 Er zijn bestuursafspraken met ons schoonmaakbedrijf Asito gemaakt.   

Wanneer mag uw kind niet naar school brengen?  
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de 

volgende klachten:   

 Verkoudheid.   

 Niezen.   

 Hoesten.   

 Keelpijn.   

 Moeilijk ademen.   

 Koorts.   

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft 
iedereen in je huishouden thuis.  
Kinderen t/m 6 jaar met een verkoudheid mogen naar school komen mits zij wel zelf hun neus 

kunnen snuiten en handen wassen. Kinderen met een pollenallergie zijn welkom, mits er niet 

voortdurend een loopneus aanwezig is.  

Hoe zit het met leerkrachten die ziek zijn of niet kunnen werken? 
Komend jaar krijgen we niet alleen te maken met leerkrachten die ziek zijn, maar ook met 

leerkrachten die afwezig zijn omdat ze zieke huisgenoten hebben of omdat ze in quarantaine 

moeten. Mogelijk gaat het verzuim erg toenemen. Dat gaat ons allemaal – onverwacht – treffen en 

het is goed om ons daarop voor te bereiden. Voor de coronacrisis hadden we al amper invallers; met 

een oplopend verzuim wordt dat een groter knelpunt. Daar bereiden we ons op voor.  

Wat kunt u van tevoren al doen?  

 De meeste ziekmeldingen komen ’s morgens vroeg. Als dat de leerkracht van uw kind treft, 

dan krijgt u van de leerkracht of van een van de directieleden een bericht via Social Schools. 

Zorg dat u Social Schools geïnstalleerd hebt op uw computer en/of telefoon.  
 Maak een netwerk van mensen die bij toerbeurt elkaars kinderen kunnen opvangen.  
 Leer uw kind zoveel mogelijk om zelfstandig naar school te gaan, of naar een van de mensen 

uit uw netwerk 
 Indien mogelijk, zorg dat uw kind thuis de beschikking heeft over een device. De kinderen 

weten zelf hun inloggegevens. Mocht u geen beschikking hebben tot een device, wilt u dit de 

leerkracht laten weten? 
 Afhankelijk van de aard en de duur van het verzuim gaan wij kijken of en hoe we onderwijs 

verzorgen aan de kinderen. Als de leerkracht ernstige klachten heeft, dan zal zij niet in staat 

zijn onderwijs vanuit huis te verzorgen. Maar als de leerkracht 10 dagen in quarantaine 



moet, dan gaan wij van alles vanuit huis organiseren. Dat kan dus betekenen dat uw kind 

toch soms een langere periode thuisonderwijs zal krijgen.  

Noodopvang 
De noodopvang is per 8 juni komen te vervallen.  

BSO 
De BSO draait weer het normale rooster. Opgeven kunt u doen via onze website 

www.bernadettemariaschool.nl  

 

 
 

 

http://www.bernadettemariaschool.nl/

