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Laren, 4 februari 2021 

 

Beste ouders, verzorgers, 

Maandag mag het weer… lekker naar school! Even op een rij alle maatregelen (bestaand en nieuw) om dat ook 

mogelijk te maken.  Alle maatregelen zijn er op gericht om zo veilig mogelijk en ter voorkoming van onnodige 

besmettingen (met het risico op schoolsluiting of quarantaineperiodes), de komende weken door te komen. 

 

1. Algemeen 

• Wij rekenen erop dat u zelf de 1,5 meter afstandsregel en hygiëne regels strikt toepast 

• Kinderen met klachten of  die zich niet lekker voelen, mogen niet naar school.  

Let op: ook kinderen met neusverkoudheid* blijven thuis.  

• Houdt u a.u.b. ook in situaties los van school, regels voor groepjesvorming enz., strikt in acht!  

• Gebruik van mondkapjes voor ouders ook bij het halen en brengen is extra veilig, dus graag! Leerlingen 

mogen (maar moeten niet) binnen de school mondkapjes op. Sommige leerkrachten zullen afhankelijk van de 

situatie een mondkapje of scherm gebruiken 

• Regel bij besmettingen is: direct melden rechtstreeks bij de directie (mag ook via Monique Papa;  zowel van 

ouders als vanzelfsprekend van leerlingen) 

• Directie beslist (i.s.m. de GGD) bij besmetting van leerlingen: de hele klas of een cohort leerlingen (zie punt 3) 

in quarantaine 

• Quarantaine voor leerlingen: 5 dagen, laten testen en nadat  een negatief testresultaat is  aangeleverd (graag 

via administratie)  weer naar school of zonder testen 10 dagen in quarantaine 

• Testen van leerlingen gebeurt altijd via of in bijzijn van ouders  (als de GGD op school kan testen) 

• Nieuwe kleuters die starten mogen twee keer 1 van de ouders met mondkapje mee de klas  in nemen 

• Ouders voor toezicht tussen de middag dragen op het plein (een hesje en) een mondkapje 

• We gaan geen nagebrachte spullen (eten, huiswerk enz..) meer rondbrengen in schooltijd 

 

2. Van en naar school/ Halen en brengen van kinderen 

• Het basisprincipe is geen ouders/verzorgers op het plein (en in de school) 

Kinderen vanaf groep 5 zelfstandig  van en naar school 

Ouders van kleuters mogen halen en brengen vanaf het plein maar afscheid van hun kinderen graag ergens op 

het midden van het plein en niet bij de entree van de school 

• Ouders van groepen 1 t/m 4 mogen wel hun kinderen op het plein ophalen bij de vaste opstelplekken (graag 1 

ouder/verzorger per kind en het liefst zonder contact met andere ouders) 

• Iedereen zoveel mogelijk met de fiets of te voet  

Voor brengen met auto’s  1 rijrichting zoveel mogelijk Kiss & Ride bij de hekken aan de voorzijde van het plein 

(dus aan de linkerkant van de Oud Blaricummerweg kinderen laten uitstappen) 
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3. Groepen, cohorten, broertjes & zusjes enz.. 

• Werken in gescheiden groepen en spelen in gescheiden groepen doen we al het hele schooljaar en zo ook 

deze periode 

• We zullen op school zoveel mogelijk bij cohorten (kleinere groepen) in de groepen 6,7,8 rekening houden met 

teamgenoten van sporten 

• Als een hele groep in quarantaine moet dan krijgt de leerkracht even de tijd (max. een lesdag) om weer om te 

schakelen naar onderwijs op afstand) 

• U zult begrijpen dat als het broertje of zusje in quarantaine moet, we er ook vanuit gaan dat alle kinderen van 

het gezin in quarantaine gaan. 

• Als een broertje, zusje of individuele leerling in quarantaine moet, dan is er per bouw een alternatief 

programma bedacht en zal de leerkracht dit verder met u bespreken 

• Groep 6, groep 7 en groep 8 zullen binnen de eigen groep ook nog iets meer in cohorten gaan werken waarbij 

deels rekening gehouden wordt met ook de buitenschoolse activiteiten die leerlingen met elkaar doen 

• Groep 6 zal in het eigen lokaal met een stuk middenruimte zitten, zodat ze meer ruimte hebben 

• Groep 7 zal les krijgen in het speellokaal op de begane grond (en gaan ook via de zij-ingang van de speelzaal 

in -en uit het schoolgebouw) 

• Groep 8 zal een hybride vorm van onderwijs krijgen waarbij de helft van de leerlingen in de klas zit en de 

andere helft van de klas in een andere ruimte (of indien leerlingen en ouders  op  specifieke dagen hiervoor 

kiezen, van huis uit).  Zij gebruiken beide ingangen van de brandtrap (1e en 2e etage)  om in cohorten naar 

binnen te komen.  De logistiek ligt in handen van meester Aard. 

4. Leerlingen die uit het buitenland komen 

• Na aankomst in Nederland de aankomstdatum doorgeven aan de officemanager en leerkracht (en natuurlijk 

gelijk in quarantaine).  

• De vijfde dag na aankomst laten testen en negatief testresultaat overleggen voordat kinderen naar school 

komen (of na 10 dagen quarantaine zonder test) 

• Leerkrachten bieden in deze vorm van quarantaine niet automatisch een alternatief lesprogramma (zal per 

groep verschillen) 

5. Programma’s los van de groepen 

• Er wordt nog nagedacht over de invulling van de gymlessen 

• Talentklassen gaan zoveel mogelijk door, zij het  in een aangepaste vorm 

• Leerling coaching deels aangepast qua inzet (leerling afhankelijk) 

• Cito toetsen worden pa na de Krokusvakantie afgenomen 

6. Team 

• Wij werken met elkaar volgens strikte hygiëne voorschriften en andere standaard maatregelen sinds maart 

2020 en de laatste maanden ook voornamelijk online. Ook zijn er strikte regels voor bij elkaar op visite komen 

in de school, gebruik van teamruimte, pauzes enz.. 

• We vinden het in deze rare tijd vooral belangrijk om oog te hebben voor de brede ontwikkeling van leerlingen 

en niet zozeer of ze goed presteren bij rekenen en taal 

• En ook nu weer: er zijn veel creatieve ideeën losgekomen, veel angsten overwonnen, veel onzekerheden opzij 

gezet, veel acties ondernomen… om er weer lekker op school aan het  werk te gaan met onze leerlingen, jullie 

kinderen. Laten we hopen op een paar rustige weken en een iets meer normaal rest van het schooljaar. 


