
 

 

 

Betreft: Start schooljaar 2020-2021                                                                                                             21-08-2020 

Beste ouders, verzorgers,                                                                                        

Op 8 juni 2020 zijn de basisscholen na een roerige tijd weer volledig open gegaan. We hebben met 

elkaar fijne laatste schoolweken gedraaid. Ondertussen zit de zomervakantie, waar hopelijk iedereen 

van genoten heeft, er bijna op en gaan we maandag de 24e weer van start. In de zomervakantie 

hebben we, waarschijnlijk net als u, de ontwikkelingen rondom het coronavirus in het nieuws 

gevolgd. De richtlijnen geven aan dat wij het protocol dat wij voor de vakantie hanteerden 

grotendeels aan kunnen houden. De punten die n.a.v de huidige inzichten zijn aangepast leest u 

hieronder .Groepsgebonden afspraken en informatie, ontvangt u van de leerkracht van uw kind via 

Parro of per e-mail. 

1. Schooltijden: 

Vanaf 24 augustus schakelen we officieel over naar het nieuwe rooster. 

Ma-di-do-vrij 8:25 tot 8:35 inloop 14:30 eindtijd 

Woe 8:25 tot 8:35 inloop 12:30 eindtijd 

Woensdag Lln groep 1 Vrij 

 

2. Tussenschoolse opvang. 

De kinderen eten en drinken op school. De leerkracht verzorgt deze overblijftijd. U dient ervoor te 

zorgen dat de kinderen een lunch met drinken bij zich hebben. Ook voor de pauzetijd dienen de 

kinderen natuurlijk wat fruit en drinken mee te nemen. De lunchpauze zal bestaan uit het eten en 

drinken in de klas en buitenspelen op het plein. 

3. Buitenschoolse opvang: 

De kinderopvangorganisaties sluiten direct aan op het nieuwe rooster en zij zullen daarom nieuwe 

contracten met u opstellen. Noodopvang vervalt. 

4. 1,5 m afstand: 

Tussen de leerlingen onderling en leerling/ leerkracht hoeft geen 1,5 m afstand bewaard te worden. 

Personeelsleden onderling bewaren deze afstand wel.  

 

5. Brengen en halen: 

We houden dezelfde wijze aan als voor de zomervakantie. Op de breng en haal momenten is het 

vaak behoorlijk druk .Zorg er daarom voor dat er één ouder per gezin brengt of haalt dat maakt het 

eenvoudiger voor u om 1,5 m afstand te bewaren. Kom op de fiets of lopend om zoveel mogelijk 

verkeershandelingen te vermijden en om snel weer makkelijk te kunnen vertrekken. Parkeer uw 

auto nooit voor de garages van de flat bij de kleuteringang. Dit veroorzaakt hele gevaarlijke en 

onoverzichtelijke situaties.  Ouders zijn niet welkom zijn op het schoolplein. De kinderen blijven 

door hun eigen in en uitgang het schoolplein opkomen en weggaan. Er staan medewerkers van 



school op het plein om de kinderen op te vangen. De leerkrachten zijn in hun eigen klas, behalve de 

leerkrachten van groep 1-2. Zij ontvangen de kinderen buiten op het plein.  

Ook de reguliere buitenschoolse opvang zal weer van start gaan. Zij zullen uw kind op de dagen dat u 

opvang afneemt op komen halen.  

Partou zal de kinderen verzamelen bij het klimrek op het schoolplein 

Kober zal daarvoor bij de boom staan voor de hoofdingang 

Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO. 

Groep 
1-2 

Kinderen komen en vertrekken via het kleine hek (tegenover de garages van de flats). 
Er staan fietsenrekken in die hoek dus de kinderen van groep 1-2 mogen daar eventueel 
hun fiets parkeren. De leerkrachten staan daar klaar om de kinderen op te vangen. Om 
8:35 uur gaat de leerkracht met de kinderen naar binnen. Tussen 14:25 en 14:30 komt 
de leerkracht met de groep naar buiten zodat u hen aan het eind van de dag weer op 
kunt halen. Ouders moeten buiten de hekken van het schoolplein blijven. 

Groep 
3-4--8 

Kinderen maken gebruik van de grote poort en parkeren hun fiets op de gebruikelijke 
plaats. Zij vertrekken om 14:30 ook weer via deze poort. Ouders moeten buiten de 
hekken van het schoolplein blijven. 

Groep 
5-6-7 

Kinderen maken gebruik van het hek op de parkeerplaats. Daar staan fietsenrekken. De 
kinderen kunnen daar hun fiets parkeren. Ouders moeten buiten de hekken van het 
schoolplein blijven. 

 

 

 

6. Toegankelijkheid volwassenen op school. 

Met het strikt toepassen van triage (check-gesprek) is de aanwezigheid van en zijn gesprekken met 

ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals op school toegestaan. Deze 

bezoekjes zullen altijd op afspraak plaatsvinden. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot 

elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe. 



 

 

 



7. Afstandsonderwijs 

Omdat alle kinderen naar school gaan zal het thuisonderwijs  komen te vervallen. 

8. Luizencontrole 

Omdat ouders zo min mogelijk in de school komen de vraag of u thuis zorg draagt voor de 

luizencontrole. 

9. Hygiëne en ventilatie 

Natuurlijk blijft de extra aandacht vanuit het schoonmaakbedrijf en de werknemers van school voor 

oppervlaktes in het gebouw en de klassen die veel gebruikt worden: deurklinken, trapleuningen, 

kranen, toiletten en tafels. In de algemene ruimtes zal het onderwijs ondersteunend personeel hier 

zorg voor dragen. De leerkracht doet dit (samen met de kinderen) in de klas. Natuurlijk blijven we 

ook vaak onze handen wassen en gebruiken we papieren handdoeken. 

Over ventilatie in scholen is in de media veel gesproken en zijn verschillende onderzoeken gedaan. 

Scholen moeten goed geventileerd worden. Wij openen daarom de ramen en deuren van de 

klaslokalen en gebruiken geen ventilatoren. Ook is onze school voorzien van een ventilatiesysteem 

dat 100% lucht aanvoert van buiten en de lucht weer afvoert naar buiten.  

 

10. Gymlessen  

Vanaf 24 augustus worden de gymlessen weer als voorheen georganiseerd. De gymzalen mogen 

weer gebruikt worden en de sportcoaches van Breda Actief zullen voor gr 1 t/m 8 de gymlessen weer 

verzorgen.  

11. Pauze: 

We houden de pauzetijden aan zoals gebruikelijk. Dit is voor onze school mogelijk omdat onze school 

niet groot is, de leerlingen al in drie cohorten buiten spelen en het plein hier genoeg ruimte voor 

biedt.  

12. Groepsactiviteiten: 

Activiteiten buiten het reguliere schoolaanbod waarbij veel ouders betrokken zijn ,zoals o.a. het 

jaaropeningsfeest. zullen komen te vervallen. De informatieavond kunnen niet doorgaan zoals 

voorheen maar de informatie over de groep zal door de leerkracht d.m.v. een informatiefilmpje op 

de dag waarop de informatieavond gepland staat met u gedeeld worden. Over eventueel doorgang 

van de sportdag ontvangt u nog informatie. 

13. Thuisblijf/wegstuur beleid/:  

- Als een leerling ziek wordt moet het direct door een ouder opgehaald worden. 

-Een leerling met mogelijke coronaklachten moet thuisblijven en mag pas weer naar school als hij of 

zij 24 uur klachtenvrij is. Leerlingen van groep 1 en 2 mogen in tegenstelling tot anderen met een 

neusverkoudheid wel naar school, omdat kinderen van deze leeftijd vaak verkouden zijn. 

-Wie zich op het coronavirus laat testen, blijft in afwachting van de uitslag thuis. Bij een positieve test 
besluit de GGD op basis van de omstandigheden of er extra maatregelen nodig zijn en of er leerlingen 
getest moeten worden. Coronapatiënten gaan zelf direct in isolatie. 



-Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven 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: lci.rivm.nl/leefregels 

-Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, 

blijft de leerling ook thuis. 

-Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school 

en de opvang. 

-Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, 

moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. 

Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis. 

Coronaklachten zijn: 

• Neusverkoudheid. 

• Hoesten. 

• Moeilijk ademen/benauwdheid. 

• Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

• Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar geldt geen advies voor thuisquarantaine na verblijf in een land of 

gebied met code rood of oranje. Zij mogen wel naar school sport of kinderopvang. 

 

 

14. Medisch handelen 

Medische handelingen kunnen zonder extra persoonlijke beschermingsmiddelen worden uitgevoerd. 

Indien een individueel personeelslid toch behoefte heeft aan persoonlijke beschermingsmiddelen, 

kan daarover overlegd worden. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het niet nodig. 

Wanneer intensieve medische of verpleegkundige zorg in het regulier én speciaal basisonderwijs 

moeten worden uitgevoerd waarbij normaal gesproken handschoenen worden gedragen, wordt 

geadviseerd deze nu ook te dragen. Extra middelen, zoals mondkapjes, zijn niet nodig. 

 

15. Risicogroep leerlingen 

Vanaf 24 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.  Leerlingen die behoren tot de 

risicogroepen volgens het RIVM of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, kunnen 

worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding. 

Oda Peeters o.peeters@nbsboeimeer.nl of Gijs Boeren g.boeren@nbsboeimeer.nl. Bij twijfel is het 

advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school 

verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het 

inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de 

begeleiding en de voortgang is hierbij geboden.  
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16. Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim? 

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van 

ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school, of aan 

het als alternatief aangeboden afstandsonderwijs, zonder geldige reden.  

 

17. Beschikbaarheid personeel: 

Bij corona gerelateerde klachten zullen leerkrachten thuis moeten blijven en zich laten testen. Omdat 

het  tijd vraagt voordat de uitslag binnen is (meestal 48 uur) kan het zijn dat de leerkracht niet mag 

komen werken. Hopelijk houden wij onze groepen bemenst maar de kans is aanwezig dat dit niet 

lukt. Omdat het voor ons niet mogelijk is dit voortijdig te overzien vragen wij u om de berichtgeving 

via Parro heel goed in de gaten te houden. Wij sturen u tussen 7:20 uur en 7:40 uur ’s morgens een 

bericht als er die dag (of komende dagen) geen leerkracht voor uw kind beschikbaar is. U dient dan 

zelf de opvang voor uw kind te regelen. Heeft u geen bericht ontvangen dan kan uw kind gewoon 

naar school komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Oda Peeters 

 

Directeur NBS Boeimeer 

o.peeters@nbsboeimeer.nl 

076-5146101 
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