
 

 

 

Vanaf 8 februari zullen de scholen weer open gaan. Het uitgangspunt is daarbij om dit op een 
verantwoorde manier te doen en aanvullende maatregelen te nemen om de risico’s van de 
verspreiding van het virus zo veel als mogelijk tegen te gaan. In het algemeen gelden de volgende 
regels met betrekking tot heropening:   
 

 De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen.   

 Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. 

 De school is open, tenzij…   
o Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico 

hier aanleiding toe geeft, of  
o De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, 

omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging 
beschikbaar is.   

 Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun 
situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen aan om het onderwijs 
zo goed mogelijk te continueren. 

 
Hieronder treft u een uitwerking hoe de richtlijnen vanuit de overheid en de PO-raad er op de 
Christoffel uit gaan zien welke in overleg met de Medezeggenschap zijn opgesteld. 
 
Algemeen 

Een van de maatregelen die gelden, is om groepen onderling zo min mogelijk contact te laten hebben 
met elkaar. Om die reden hebben we de pauzetijden zo ingedeeld dat elke groep alleen op een plein 
speelt en geen contact heeft met de andere groepen. Hierbij worden ook aangepaste looproutes 
ingevoerd. Tot aan de voorjaarsvakantie zullen we om diezelfde reden zelf de overblijf verzorgen. Er 
komen geen overblijfouders om de overblijf te begeleiden. Om de reisbewegingen rondom de school 
te beperken, blijven alle kinderen verplicht over. Hier zullen geen kosten voor worden gerekend. De 
ouders die al gebruik maakten van de overblijf, zullen gecompenseerd worden voor de periode 
gedurende de lockdown en voor de periode tot aan de voorjaarsvakantie.  
 
Voor leerlingen  van groep 7 en 8 is het dringende advies aan de school om te overwegen hen een 
neusmondmasker te laten dragen, wanneer zij zich binnen de school bewegen en geen afstand 
kunnen houden van andere groepen. Wij hebben dit advies overgenomen en dit betekent dat wij 
verwachten dat de kinderen wanneer zij in de school op de gang lopen een mondneusmasker 
dragen. Het masker kan af wanneer zij in de klas zijn. De leerkrachten worden ook gevraagd om 
mondneusmasker te dragen wanneer zij lopen over de gang. Op die manier kunnen we met elkaar 
zorgen dat eventuele besmettingen zoveel mogelijk beperkt worden.  
 
In en rond de school 

Uitgangspunt is dat het aantal contacten op school beperkt moet worden. Dit betekent dat wij helaas 
nog steeds geen ouders in de school toe kunnen laten. Zoals eerder aangegeven zullen we de 
groepen onderling zoveel mogelijk gescheiden houden.  
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De schooltijden en looproutes wat betreft het brengen en halen blijven gehandhaafd zoals deze 
waren voor de tweede lockdown. Het dringende verzoek om bij het halen en brengen van uw 
kind(eren) u echt te houden aan de richtlijnen. Kom dus alleen en neem kort en bondig afscheid. Blijf 
niet praten met andere ouders en maak voor nu even geen speelafspraakjes met een kind dat later 
uitgaat dan uw eigen zoon of dochter. Daarnaast verzoeken wij de kinderen waarbij dit mogelijk is, 
zoveel als mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Het verzoek aan de ouders van de groepen 
1-2 om te zorgen om het looppad (gele lijnen) vrij te houden en elkaar niet te passeren naast en 
achter het gebouw. U komt dan binnen de anderhalve meter van elkaar. Ook stellen wij het erg op 
prijs om bij het halen en brengen een mondneusmasker te dragen.  
 
We beseffen dat deze maatregelen mogelijk veel van u vragen maar wij denken dat we er, met 
elkaar, alles aan moeten doen om het aantal besmettingen op school te beperken zodat we niet in de 
situatie terecht komen dat we groepen naar huis moeten sturen of dat de school in zijn geheel dicht 
moet. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid dus en wij hebben uw hulp hier hard bij nodig.  
 
Aanwezigheid leerlingen 

Alle leerlingen worden vanaf 8 februari weer op school verwacht. De leerplicht zal contact opnemen 
wanneer de leerling nog thuis blijft en mogelijk tot handhaving overgaan. Mocht er een reden zijn 
waarom schoolgang van uw kind niet mogelijk is dan vragen wij u contact op te nemen met de 
directie. Omdat de leerkrachten weer volledig voor de klas staan, zal in dat geval het thuisonderwijs 
geminimaliseerd moeten worden tot een weekprogramma waarmee de leerlingen zelfstandig aan de 
slag kunnen. De ouder zal hier een begeleidende rol in moeten nemen.  
 
Gezondheid 

Thuisblijfregels leerlingen: 
De kinderen 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. 

 
Bij milde verkoudheidsklachten mogen de kinderen naar school volgens de richtlijnen vanuit het 
RIVM. We willen u wel vragen om hier heel voorzichtig mee om te gaan. Uiteraard zijn we 
extravoorzichtig in deze tijd om besmettingen zoveel als mogelijk te beperken.  
 
Thuisquarantaine 
Wanneer er sprake is van een positieve besmetting volgen de school, leerlingen en ouders de 
instructies van de GGD.  Dit betekent dat als een leerkracht of leerling positief wordt getest, de hele 
klas in thuisquarantaine gaat. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op 
dag 5 na het laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of nog 5 dagen 
langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. Wanneer een groep in 
thuisquarantaine moet, dan zal er over worden gestapt naar onderwijs op afstand. 
 
 



Vervanging 
De richtlijnen vanuit het RIVM zorgen dat er veel vaker dan normaal leerkrachten thuis moeten 
blijven. Dit brengt een grote uitdaging met zich mee voor ons als school maar zeker ook voor u als 
ouders. Het zal voor ons namelijk niet mogelijk zijn om alle leerkrachten te kunnen vervangen, ook 
omdat het lerarentekort nog steeds een groot probleem is. Als een (vervangende) groepsleerkracht 
niet inzetbaar is of door ziekte is uitgevallen en er geen vervanging beschikbaar is, dan vervalt het 
fysieke onderwijs voor die groep. Indien de leerkracht hiertoe in staat is, zal er thuisonderwijs 
worden georganiseerd. De leerlingen blijven dus thuis en worden niet verdeeld over de 
school. Indien dit zich voordoet, wordt u hierover via Social Schools ingelicht. Dit kan dus ook ’s 
ochtend gebeuren en wij vragen u om ’s morgens na te kijken of u berichten heeft ontvangen vanuit 
de school. We begrijpen dat wij hier een groot beroep op u doen, maar wij zien geen andere 
oplossing.  
 
Praktische punten 

 Schoolspullen 
Alle schoolspullen worden maandag door de leerlingen meegenomen naar school. Via een 
checklist zal de leerkracht afvinken of alle schoolspullen weer teruggekomen zijn. 

 Bewegingsonderwijs en schoolzwemmen 
De gymlessen zullen vanaf donderdag 11 februari weer verzorgd worden. Er volgt een aangepast  
rooster zodat er maar een groep in de kleedkamer is.  U wordt hierover geïnformeerd door de 
leerkracht. De kinderen van groep 1-2 zullen tijdens de gymlessen lichte bewegingsoefeningen 
uitvoeren zodat ze zich niet vooraf om hoeven te kleden. Dit om het contact tussen de  
leerlingen en de juf enigszins te kunnen beperken. Het schoolzwemmen voor de groepen 5 zal 
tot aan de voorjaarsvakantie komen te vervallen. We krijgen op een later moment van de 
gemeente te horen wanneer de zwemlessen weer worden hervat.  

 Traktatie:  
Kinderen mogen trakteren in de klas. Alleen voorverpakte traktaties die mee naar huis kunnen in 
de tas.  

 Weer naar school ontbijt: 
Op vrijdag 12 februari zal er een ‘weer op school’ ontbijt worden georganiseerd. Verdere 
informatie hierover volgt begin volgende week. 

 Roostervrije dag: 
De roostervrije dag die op donderdag 18 februari staat gepland zal worden verplaatst naar een 
later tijdstip. We verwachten op deze dag de kinderen dus gewoon op school. De studiedag van 
vrijdag 19 februari zal wel doorgaan. De kinderen zijn deze dag dus vrij.  

 Warme kleding: 
Gezien het koude weer van komende week en het feit dat wij genoodzaakt zijn om de lokalen 
goed te ventileren geven wij het advies om uw kinderen warme kleding aan te laten trekken, 
mogelijk met een extra vest.  
 
 
 


