
 
 
 
 

Millingen, 5 februari 2021 
 
Beste ouders,  
  
We gaan weer beginnen!   
We wisten al een paar dagen dat de scholen aanstaande maandag open zouden gaan, maar hoe dat 
precies zou zijn, dat wisten we niet. Vanuit de overheid zijn er inmiddels richtlijnen aangegeven 
waaraan de scholen zich moeten houden. Daarnaast is er ook keuzeruimte voor de individuele 
scholen om het onderwijs zo in te richten dat het passend is voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
 
Wij weten dat er vragen en zorgen bij ouders zijn. Deze zorgen nemen wij serieus! 
Dit zorgt tegelijk voor een dilemma, want het lukt ons niet om aan alle verwachtingen te voldoen. 
De richtlijnen van de overheid hebben we uitvoerig met het team besproken en we hebben er 
vertrouwen in dat we op een verantwoorde manier open kunnen gaan. 
 
We hopen ook dat u beseft dat wij zo goed mogelijk rekening houden met alle richtlijnen en adviezen 
en dat u de uiteindelijke beslissing van de school respecteert. 
Aanstaande maandag gaan we ook deze nieuwe uitdaging weer samen aan! 
 
Hieronder treft u uitgebreide informatie over hoe we de aankomende periode gaan werken. 
Lees deze informatie a.u.b. goed door! Het is goed als u dit ook met uw kind bespreekt. 
Aan het eind van de eerste week zullen we onderstaande afspraken evalueren en bijstellen waar dit 
nodig is. Als er afspraken worden bijgesteld, wordt u hierover geïnformeerd. 
  

Organisatie van het onderwijs  
 
Lestijden 
Op maandag 8 februari gaat onze school weer open. Álle kinderen worden dan op de normale 
schooltijden op school verwacht.  Dus van 08.30 uur tot 11.45 uur en van 12.45 uur tot 15.00 uur. Op 
woensdag en op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. 
Er wordt de komende weken geen absentieronde door ouders gelopen. Uiteraard zullen we wel 
contact met de ouders opnemen als we een kind missen in de klas. 

Onderlinge afstand 

De kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dat hoeft ook niet tussen leerling 

en leerkracht. De leerkrachten zullen wel proberen zoveel mogelijk afstand te houden. De 

leerkrachten onderling zullen wel 1,5 meter afstand houden.  

We hebben er voorlopig voor gekozen dat de leerkrachten niet meer door de klas zullen lopen om 

leerlingen individueel te begeleiden.  

Alle groepen krijgen een zogenaamd kuchscherm, zodat de leerkracht aan zijn/ haar bureau nog wel 

leerlingen kan helpen. 

 



Vaste plaatsen 

De kinderen hebben vanaf de groepen 3 vaste plaatsen in de klas. Er zullen de komende tijd geen 

groepsoverstijgende activiteiten plaatsvinden opdat de kinderen zoveel mogelijk in hun eigen 

‘bubbel’ blijven. 

We zorgen voor een goede registratie van deze vaste plaatsen. Daarmee hoeft misschien niet de hele 

klas in quarantaine als er een leerling of leerkracht besmet raakt. Deze beslissing wordt uiteindelijk 

door de GGD genomen. 

 

Geen ouders in de school 

Er mogen geen ouders op het schoolplein en in school komen. De ouders zullen ten alle tijden buiten 

het hek van de speelplaats moeten blijven. Dit betekent ook dat er geen gesprekken op school 

plaatsvinden. Deze zullen telefonisch of via videobellen gedaan worden. En is uw kind iets vergeten 

en moet u dit nabrengen? Neem telefonisch contact op met de school en we komen naar de poort 

om het van u over te nemen. 

Het brengen van de kinderen 

De leerlingen worden door maximaal één ouder gebracht en gehaald. Leerlingen van de groepen 7 en 

8 worden geacht zelfstandig naar school te komen. 

Ouders nemen bij de auto of fiets afscheid van hun kind(eren) en zorgen ervoor dat ze op 1,5 meter 

afstand blijven van de overige ouders. Het advies is om bij het halen en brengen een mondkapje te 

dragen. 

De veilige looproutes die middels dranghekken en bewegwijzering zijn aangegeven, blijven zoals ze 

voor de kerstvakantie waren. Wilt u zich hieraan houden? 

Ook de manier waarop de kinderen bij de poorten worden afgezet blijft hetzelfde. 

De kinderen verzamelen zich bij het ingaan van de school op vaste plekken op de speelplaats. Op 

bijgevoegde plattegrond kunt u zien waar uw kind moet gaan staan. 

Vanaf 08.20 en 12.35 uur zijn de leerkrachten ook op de verzamelplek aanwezig. 

Als de groep compleet is (maar uiterlijk 8.30 uur en 12.45 uur) gaat de groep naar binnen, hangt de 

jas op, wast de handen en gaat in de klas zitten. 

De leerkrachten regelen het zo dat ze om de beurt naar binnen gaan, zodat de verschillende groepen 

zo min mogelijk met elkaar in aanraking komen. 

Het is de bedoeling dat ouders de kinderen zelf naar de verzamelplek toe laten lopen vanaf de poort 

en daarna gelijk weer vertrekken. 

Laat de kinderen niet te vroeg naar school komen/ breng ze niet te vroeg, zodat ze niet te lang op de 

verzamelplek hoeven te wachten. 

Kinderen die te laat zijn, melden zich bij de voordeur.  

 

Het ophalen van de kinderen 

Alle groepen komen, onder begeleiding van de leerkracht, naar buiten waar ze ook naar binnen zijn 

gegaan. De leerkrachten regelen het hierbij ook zo dat ze om de beurt naar buiten komen. Hierdoor 

kan het zijn dat een groep net iets eerder of later dan 11.45/ 12.30/ 15.00 uur naar buiten komt. 

De ouders wachten achter de poort met 1,5 meter afstand van de andere ouders. Ook nu geldt het 

advies om een mondkapje te dragen. 

 

Inrichting school 

We hebben voldoende ruimte in ons gebouw. Het buitenspelen doen we op aparte tijden en op 

aparte plekken van ons schoolplein, zodat de groepen zoveel mogelijk apart van elkaar buiten 

kunnen spelen.  



Aanbod 

We pakken de draad van het normale lesaanbod zo snel mogelijk weer op. Uiteraard zullen we ook 

ruim aandacht besteden aan het sociale aspect van de hele groep, nu ze weer allemaal bij elkaar zijn.  

In de week van 1 maart zullen we de toetsen van het leerlingvolgsysteem afnemen, zodat we weten 

op welk niveau de kinderen nu zitten. 

Gymlessen 
We gaan in ieder geval tot en met 26 februari niet in de gymzaal gymmen.  
De groepen gaan hiervoor in de plaats elke ochtend langer buiten spelen en elke middag ook een 
kwartier naar buiten. De kinderen hoeven hiervoor geen gymkleren mee te nemen. 
 
Fruitmoment en trakteren bij evt. verjaardagen 

Zoals gebruikelijk hebben de kinderen een moment om fruit te eten en wat te drinken.  

Als er kinderen jarig zijn geweest of jarig zijn, mag er getrakteerd worden met voorverpakte 

traktaties. Ouders van jarige kleuters mogen niet in de klas komen om de verjaardag mee te vieren. 

De verjaardagen van de kinderen die jarig zijn geweest tijdens de lockdown periode, vieren we op 

vrijdag 12 februari. De ouders van deze kinderen kunnen hier met de leerkracht verdere afspraken 

over maken. 

Tussenschoolse opvang en BSO 

De kinderen die overblijven eten hun boterhammen op in de eigen groep. Daarna gaan ze onder 

begeleiding van de medewerksters van de Tussenschoolse Opvang (Brood en Spelen) buiten spelen. 

Hierbij zullen we ook de groepen zoveel mogelijk apart van elkaar laten spelen.  

Brood en Spelen zal ook de verschillende hygiënemaatregelen en de afspraken uit dit protocol 

toepassen. 

Voor de kinderen die naar de noodopvang van de BSO gaan verandert er niets. Hiervoor blijven 

dezelfde afspraken en ophaalplekken zoals die voorheen waren. 

Bereikbaarheid leerkrachten/ directie 

Leerkrachten zijn bereikbaar via Parro of via de mail voor korte vragen, mededelingen en om een bel- 

of videoafspraak te maken. Er zullen geen oudergesprekken in de school plaatsvinden, deze zullen via 

een bel- of videoafspraak gedaan worden. 

Ziekte van leerkrachten 
Ook leerkrachten met lichte klachten zoals verkoudheid, hoesten etc. mogen niet werken. Mochten 
er geen invallers beschikbaar zijn, dan zullen wij u vragen om uw kind(eren) thuis te houden. Het is 
dus handig om ’s ochtends Parro te checken op eventuele berichten.  
 
Noodopvang  
Vanaf maandag 8 februari is er geen noodopvang meer.   
 
Mondkapjes  
Het gebruik van mondkapjes voor leerlingen en leerkrachten is niet verplicht. 
Leerkrachten die gebruik willen maken van een mondkapje of faceshield, kunnen dat doen. 
Leerlingen die een mondkapje willen dragen in de gangen en/ of de klas, mogen dat ook doen. 
 
  



Gezondheid 
 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. Zie hiervoor: 
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Ziekte-- 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. 
 
Wegstuurbeleid 
Wanneer een personeelslid of een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het 
personeelslid/ de leerling naar huis.  
Als een leerling ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder/verzorger opgehaald.  
 
Thuisblijfregels / gezondheid van leerlingen 
De leerlingen blijven thuis 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 
Het 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  

 
Quarantaine 

• 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 
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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. Specifiek zijn de volgende 

maatregelen van kracht:  

• Iedereen met één of meer van eerder genoemde klachten kan zich laten testen. Zie m.b.t. de 

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

Vrijstelling van fysiek onderwijs 

• 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.  

• 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). 

 
Uiteraard gelden bovenstaande regels ook voor teamleden met klachten. 

Quarantaine regels bij besmetting op school 
Indien er sprake is van een Corona-besmetting in een groep, zullen alle leerlingen 
(en leerkrachten) uit die groep in quarantaine moeten. Dit kan betekenen dat u gedurende de dag 
bericht krijgt dat u uw kind moet komen ophalen of dat u ’s avonds bericht krijgt dat uw kind de dag 
erna niet naar school mag komen. De school start vervolgens zo snel als mogelijk weer het ‘onderwijs 
op afstand’ voor de betreffende groep op. 

De standaard quarantaine periode is 10 dagen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de school kan 

dit bespoedigd worden voor leerlingen zonder klachten met een negatieve test na minimaal 5 dagen. 

Zonder test is de quarantaineperiode altijd minimaal 10 dagen. 

Hygiëne 
Wij zullen verschillende maatregelen nemen rondom de hygiëne: 

• Bij binnenkomst op school en na elke pauze en na de toiletgang wassen alle kinderen hun 
handen met water en zeep. 

• We hoesten en niezen in de elleboog. 

• Oppervlakken en materialen worden regelmatig gereinigd. 

• Er is dagelijks een intensieve schoonmaak door Asito (toiletten, deurklinken, oppervlakken, 
etc.) 

• Er worden per groep afspraken gemaakt rondom het toiletgebruik. 

Tot slot 
We zijn blij dat we alle kinderen weer in onze school mogen ontvangen en we hebben ons uiterste 
best gedaan om alles zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden in het belang van de kinderen. Voor ons 
is dit, net zoals voor jullie en de kinderen, weer een nieuwe situatie en moeten we ons weer 
aanpassen. Met zijn allen gaat ons ook dit weer lukken! 
 
Mocht u nog vragen hebben of andere belangrijke zaken willen doorgeven? Via de mail en 
telefonisch zijn we op werkdagen goed bereikbaar. Uiteraard houden we jullie ook op de hoogte, als 
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er iets verandert. 
We hopen dat alle kinderen zin hebben om maandag 8 februari weer naar school te komen!!  
 
Hartelijke groet, 
Namens team Martinusschool, 
Vincent Scholte 

 

              


