
 
 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

 

We zijn blij dat we na een aantal weken thuisonderwijs de kinderen weer op school mogen 

ontvangen. We hebben de kinderen gemist. 

Om de start in goede banen te laten verlopen, verzoeken wij u deze informatie goed te lezen. 

Deze informatie is een aanvulling op de brief van de gemeente Hoeksche Waard. 

 

* Lesgeven. 

De school opent haar deuren op 8 februari a.s. Op deze dag eindigt het thuisonderwijs en 

wordt er geen online les meer gegeven. Onderwijs is niet vrijblijvend. Leerlingen zijn verplicht  

naar school te komen, ze hebben leerplicht. We verwachten maandag alle kinderen weer op 

school.  

Over de invulling van de Laddergroep wordt u z.s.m. geïnformeerd. We willen contacten 

tussen leerlingen uit verschillende groepen tot een minimum beperken. Tevens geeft de 

leerkracht van de laddergroep op meerdere scholen les. 

De gymlessen in de gymzaal en de zwemlessen vervallen. Op de gymtijden organiseren de 

gymleerkrachten van RegieKr8 -zo mogelijk- buitenactiviteiten voor de leerlingen. 

 

* Chromebooks. 

De leerlingen nemen hun chromebook op de eerste lesdag mee naar school. Als een leerling 

in quarantaine moet wegens een positieve besmetting mag het chromebook weer mee naar 

huis. 

 

* Overblijven op school. 

De leerlingen die overblijven eten in hun eigen groep o.l.v. de leerkracht of een stagiaire.  

De onder-/middenbouw en bovenbouw spelen op aparte tijden buiten. Voor het overblijven 

wordt door alle leerlingen betaald. Wij verzoeken u uw kind zo min mogelijk gebruik te laten 

maken van de overblijf. Wij mogen geen (overblijf)ouders toelaten in school. 

Om 13.00 uur gaan de overblijfkinderen naar hun lokaal om groepsvorming op het plein te 

voorkomen. Wie thuis eet, verzoeken wij na 13.10 uur weer naar school te komen.  

De kinderen gaan onmiddellijk naar binnen, er wordt niet meer gespeeld op het plein.  

De lessen beginnen om 13.15 uur.  

 

* Schooltijden. 

We hebben niet gekozen voor gespreide begin- en eindtijden. Dit is niet haalbaar voor 

ouders met meerdere kinderen op onze school. De schooltijden worden dus niet aangepast. 

We adviseren de leerlingen van de midden- en bovenbouw gespreid naar school te komen. 

Leerlingen gaan direct naar binnen en gaan naar hun groepslokaal. 

 

* Hoe naar binnen? 

De leerlingen van de onderbouw (1-4) worden door max. 1 ouder naar school gebracht. 

Ouders wordt door de gemeente geadviseerd een mondneuskapje te dragen. Wij vinden het 

belangrijker dat ouders bij het brengen en halen van hun kinderen 1,5 meter afstand van 

elkaar houden. Als dit wordt gehandhaafd is het dragen van een mondkapje overbodig. 



Groep 1/2 gaat naar binnen via het kleuterhek. Hier worden de kleuters overgedragen aan 

de leerkracht. Het hek is open vanaf 8.15 uur. Ouders verlaten daarna de schoolomgeving. 

De leerlingen van groep 3/4 en groep 5 gaan tussen 8:15 en 8:30 uur via de hoofdingang 

naar binnen. De leerlingen van groep 6 t/m 8 komen op deze tijd via de nooduitgang naar 

binnen.  

Leerlingen van groep 5-8 komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school. Jongere kinderen  

(groep 3-4) nemen afscheid van hun ouder op het trottoir voor de school.  

Stuur uw kind a.u.b. niet eerder dan 8:15 uur naar school, om groepsvorming op het plein te 

voorkomen.  

 

* Verlaten school. 

Na afloop van de schooldag wachten de ouders van groep 1/2 bij het kleuterhek.  

De gemeente adviseert ook nu een mondneusmasker te dragen. Wij leggen de focus op het 

houden van voldoende afstand tot andere volwassenen bij verlaten van het schoolplein.  

Na schooltijd verlaten de leerlingen van de midden- en bovenbouw direct het schoolplein en 

gaan naar huis. Er wordt niet meer op het schoolplein gespeeld. 

 

* Hygiëne op school. 

- Leerlingen wassen bij binnenkomst in de lokalen hun handen. Dit gebeurt ook na de 

pauzes en rond de lunch. CSG De Waard zorgt voor voldoende desinfect in de lokalen. 

- Voor schooltijd, in de pauze en tussen de middag worden de lokalen geventileerd.  

- Trakteren mag: alleen verpakt materiaal, geen eigen baksels. 

 

* Doorstroom in de school. 

Groep 1 t/m 5 blijft aan de linkerkant van de tussendeur (hal kant).  

De leerlingen van groep 6 t/m 8 blijven aan de andere kant van de tussendeur. We proberen 

de doorstroom in school zoveel mogelijk te beperken. 

De groepen hebben ‘s morgens -na elkaar- apart pauze. 

 

* Bij klachten. 

Blijf thuis bij klachten die horen bij het coronavirus.  

Leerlingen blijven ook thuis als een huisgenoot milde corona klachten en koorts heeft of last 

heeft van benauwdheid.   

Leerlingen met neusverkoudheid blijven -bij voorkeur- ook thuis. Er wordt in dit geval geen 

schoolmateriaal meegegeven en online onderwijs verzorgd. Dit doen wij alleen wanneer een 

leerling of klas in quarantaine zit. 

 

* Quarantaine. 

Wanneer in een bepaalde groep een leerling positief wordt getest gaat de gehele groep, incl. 

leerkracht 5 dagen in quarantaine. Na 5 dagen wordt iedereen getest. Bij een negatieve 

testuitslag mag men weer naar school. Als niet wordt getest blijft men 10 dagen in 

quarantaine. 

Wanneer de gehele groep in quarantaine is, geeft de leerkracht, als hij daartoe in staat is, 

thuisonderwijs. Als dit niet lukt wordt een vervanger gezocht. Lukt dit ook niet dan staat voor 

de kinderen een programma klaar in classroom. Voor groep 1/2 wordt er, via de mail, voor 

een weekplanning gezorgd.  

Wanneer er een gezinslid in afwachting is van een testuitslag, is het wellicht verstandig uw  

kind(eren) thuis te houden.  

 

 



* Cohortering. 

Om het aantal mogelijke besmettingen in de bovenbouw te beperken hebben we gekozen 

voor cohortering. Leerlingen worden in de groep ingedeeld in vaste groepjes.  

Leerlingen werken in de groep alleen met dit groepje. 

Cohortering is niet mogelijk in groep 1/2. In de middenbouw zijn de groepjes max.  

4 leerlingen groot. In de groepen 6 t/m 8 werken we met kleinere groepjes of tweetallen.  

 

* Dragen mondneusmasker. 

Het protocol adviseert de leerlingen van groep 6 t/m 8 in de hal van school een 

mondneusmasker te dragen. In het lokaal hoeven leerlingen geen mondneusmasker te 

dragen.  

Door cohortering en door duidelijke afspraken tussen leerkrachten van de bovenbouw 

hebben wij de leerlingenstroom in school goed georganiseerd en onder controle. Het dragen 

van een mondneusmasker in school is voor deze groepen dus niet verplicht. Het dragen van 

een masker is de individuele keuze van een leerling of leerkracht. 

 

Tussen onderwijspersoneel en leerlingen is het niet mogelijk 1,5 m afstand te houden, zeker 

niet in de onderbouw. We doen wat professioneel noodzakelijk en verantwoordelijk is. 

We hopen de leerlingen vanaf maandag weer op een veilige en positieve manier goed 

onderwijs aan te bieden! 

 

We hebben u -hopen wij- zo volledig en uitgebreid mogelijk geïnformeerd over het onderwijs 

in de komende periode. Bij vragen mag u altijd appen, bellen of mailen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens team en MR, 

Steven van Schaik,  

directeur. 

 

 


