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Beste ouders, 
 
WE GAAN WEER OPEN!!! 
 
Een schoolgebouw is maar leeg en saai zo zonder de kinderen. Juf of meester zijn is echt niet 
hetzelfde, als je dit vak niet kunt uitvoeren in een lokaal vol met leerlingen! 
Het moge duidelijk zijn dat het team ontzettend veel zin heeft om echt ‘live’ aan de slag te gaan, 
maar … 
 
Aan deze opening zitten wel (behoorlijk) wat mitsen en maren. 
Die ga ik u hieronder vertellen. 
 
Daarnaast nog wat andere zaken die ‘Corona-gerelateerd zijn’. 
 
 
De algemene en wettelijke regels. 
Onderstaande opsomming is een overzicht van de (extra) algemene en wettelijke regels die het 
ministerie heeft gesteld en die SKOzoK onderschrijft: 

 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 beperkingen van het 
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of 

o de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat te 
veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging 
beschikbaar is. 

 Zowel onderwijspersoneel, leerlingen als andere aanwezigen in of bij de school moeten 
volledig klachtenvrij zijn of anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast 
milde klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

 Medewerkers houden onderling 1,5 meter afstand. 
 Medewerkers en kinderen en leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden. 
 De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk. 
 Medewerkers dienen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck te doen. 
 Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 

GGD op.  
 Als een leerkracht of kind positief getest wordt, gaat de hele klas in thuisquarantaine. 
 Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) - zo snel mogelijk en op dag 

5 na het laatste contact met een besmet persoon - laten testen in de GGD-teststraat, of 
blijven nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

 Als school dienen we ons bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de 
wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en privacy. 

 
 



Extra maatregelen 
SKOzoK en daarmee onze school, neemt de ruimte om aanvullende maatregelen te treffen om de 
veiligheid op de scholen en de gezondheidssituatie van uw kind(eren) en onze medewerkers zo goed 
als mogelijk te waarborgen. In het belang van de veiligheid van ons allemaal willen we u daarom 
vragen om naast de algemeen geldende maatregelen ook het volgende in acht te nemen: 

 Houd uw kind ook thuis bij lichte klachten. Het landelijke ‘snottebellenbeleid’, waar 
leerlingen met lichte verkoudheidsklachten naar school mogen, staat op dit moment sterk 
ter discussie, maar is nog niet gewijzigd. Om onrust te voorkomen, maar vooral uit voorzorg 
om klassikale quarantaine voor te blijven, vragen wij uw begrip en medewerking voor het 
SKOzoK-breed instellen van deze extra maatregel. Bij een chronische aandoening met 
vergelijkbare symptomen verzoeken wij u om dit met ons te overleggen. 

 Als uw kind op school symptomen vertoont, wordt u benaderd om hem of haar op te 
komen halen. Haal uw kind zo snel mogelijk op houd dan ook broers en zussen thuis. 

 Houd uw kind thuis als deze terugkomt van een reis uit een code oranje of rood gebied. De 
landelijke regels van thuisquarantaine zijn in deze situatie van toepassing. 

 
 
Onderwijs in quarantaine 
Kind in quarantaine 
Op het moment dat de school open is maar uw kind in quarantaine, zal de school doen wat zij kan. 
Het is echter niet in alle situaties mogelijk om online onderwijs te realiseren. Vanaf maandag is het 
uitgangspunt ‘fysiek onderwijs’. Als een klas op school is kan in principe niet gelijktijdig worden 
voorzien in digitaal onderwijs.   
 
Volledige klas in quarantaine 
Bij een volledige klas in quarantaine kan, indien de leerkracht niet ziek is, zo snel mogelijk, doch 
uiterlijk vanaf de tweede dag het afstandsonderwijs worden opgestart. Als er wel sprake is van een 
zieke leerkracht, en niet in vervanging kan worden voorzien, informeren we u daar uiteraard zo snel 
mogelijk over.  
 
 
Buitenschoolse opvang gesloten. 
De buitenschoolse opvang (BSO) blijft voorlopig gesloten. Dit is een besluit van het kabinet. Dit vloeit 
voort uit het feit dat hier in veel gevallen verschillende groepen kinderen van meerdere scholen bij 
elkaar komen. Dat maakt het risico op verspreiding van het virus groter.  
 
Neemt u voor vragen over ‘noodopvang BSO’ contact op met Nummereen. 
www.nummereen.com  
 
 
Geen onderwijs 4-2. 
Opnieuw worden we geconfronteerd met een wijziging in ons werk, opnieuw worden we pas zeer 
laat op de hoogte gebracht van de richtlijnen (de protocollen zijn nog niet eens binnen). 
De minister heeft laten weten dat hij vandaag (don. 3-2) en morgen (vrij. 4-2) scholen de tijd geeft 
om zich voor te bereiden. 
Wij maken van deze gelegenheid gebruik en zullen morgen (vrijdag 4-2) GEEN onderwijs verzorgen! 
We gebruiken deze tijd om alle maatregelen, richtlijnen en protocollen zo goed mogelijk om te zetten 
in praktisch uitvoerbare handelingen, zodat we maandag ECHT GOED EN VERANTWOORD open 
kunnen. Wel staat er schoolwerk klaar op Classroom, leerlingen hoeven zich dus niet te vervelen 😊. 
 



 
Groepen mengen. 
De richtlijn geeft aan dat we de groepen niet mogen mengen. Dat betekent dat we aangepaste 
pauzetijden moeten hanteren. 
 
Ook gaan we weer alle ingangen gebruiken die we voor handen hebben. 
In de praktijk betekent dit alleen voor de kleutergroepen een andere ingang, nl. via de speelzaal! 
 
De TSO kan, met vaste medewerkers doorgaan, maar ook hier mogen de groepen NIET mengen. 
Samen met genoemde medewerkers gaan we dit proberen te organiseren. 
Ik roep u wel op om ZO MIN MOGELIJK gebruik te maken van de TSO; hoe meer leerlingen, hoe 
lastiger het gaat worden en dan zijn we wellicht genoodzaakt om de schooltijden aan te passen... 
Ook willen we u vragen om, als u dan toch gebruik wilt maken van de TSO, dit zeer tijdig aan te 
geven. Sommige van u hebben een ‘standaard aanvraag’ lopen, we verzoeken u vriendelijk om deze 
af te zeggen als u er geen gebruik van maakt! 
 
 
Externen. 
Ouders zijn nog altijd niet welkom in het gebouw. We vertrouwen erop dat u zelf oud en wijs genoeg 
bent om afstand te bewaren wanneer u uw kind komt brengen en/of halen. Ook verzoeken wij u om 
mondkapjes te dragen als u het schoolterrein betreedt. 
(We vragen u trouwens om leerlingen zoveel mogelijk alleen te laten komen!) 
De in- en uitgangen van voor de lockdown blijven van kracht evenals de inlooptijden! 
 
 
Speciale groepen. 
De richtlijn zegt dat scholen ook niet mogen mengen, dit houdt in dat we geen PlusKlas hebben deze 
periode. Ook de Schakelklas is niet open! 
 
 
Schoolspullen. 
Graag zien we ALLE schoolspullen maandag weer op school, inclusief geleende Chromebooks! 
Hopelijk kunnen ze vanaf dan ook weer op school blijven! 
 
 
Rapporten. 
Tot slot een opmerking over de rapporten.  
In een eerder bericht sprak ik over 4 maart, maar voortschrijdend inzicht, heeft ons doen besluiten 
dit nog 2 weken op te schuiven naar 18 maart. We willen namelijk ook de Citotoets uitslagen mee 
kunnen geven in de rapportage, zodat we de week erna het gesprek kunnen voeren over alle 
beschikbare gegevens! 
De gesprekken vinden dus plaats in de week van 22 maart. (Dit geldt voor groep 3 t/m 7.) 
 
Groep 8 krijgt een aangepast ‘OnderwijsKundig Rapport (OKR)’, maar dat komt op een ander 
moment. Ouders en leerlingen hebben daar reeds een brief over ontvangen. 
 
Groep 1-2 krijgt op 11 februari een KIJK-rapportage mee met daarin de ontwikkellijnen.  
 
Groep 5 heeft een aangepaste tijdlijn i.v.m. het vertrek van juf Esther. 
 
 



Zoals altijd bij veranderingen en aanpassingen … er zullen dingen misgaan. Misschien is niet alles 
meteen duidelijk, misschien moeten we gaande weg nog zaken aanpassen. 
Ik vertrouw erop dat u, net als wij, het beste voor heeft met uw kind, onze leerling en de school. 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik die vanzelfsprekend graag! 
 
 
 
 
Mvrg. 
Peter Prein 
clusterdirecteur 
 
pprein@skozok.nl 
 
 
 


