
 

 

 

 

De scholen gaan weer open!               

Wij zijn blij dat de kinderen vanaf maandag 8 februari weer naar school mogen! We volgen de 

richtlijnen van het RIVM en de PO raad. We doen ons best om zo veilig mogelijk onderwijs te bieden 

en vragen u onderstaande brief zorgvuldig door te lezen. 

De onderstaande richtlijnen zijn specifiek voor onze school en een aanvulling op de ouderbrief van 

Stichting Talent Westerveld. 

We vragen uw aandacht voor de volgende richtlijnen: 

• Tussen volwassen hanteren we 1,5 meter afstand, leerkracht en leerlingen proberen deze 

afstand ook zoveel mogelijk te hanteren. Kinderen hoeven deze afstand onderling niet te 

bewaren.  

• Bij corona gerelateerde klachten blijft men thuis. Kinderen mogen naar school bij (neus) 

verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma of hooikoorts, zonder koorts of 

benauwdheid. 

• Ouders komen niet in school. Eén ouder/verzorger brengt het kind, neemt op het plein 

afscheid en vertrekt meteen. Iedere groep gebruikt de eigen ingang. De kinderen mogen 

tussen 8.25 en 8.30 uur op school komen en gaan meteen naar binnen. De kinderen starten 

met het wassen van hun handen. Om 14. 00 uur komen de groepen apart van elkaar naar 

buiten en gaan meteen naar huis. De ouders hanteren de 1,5 meter regel op het plein en 

dragen bij voorkeur een mondkapje. De kinderen van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk 

alleen naar school. Groep 8 gebruikt de hoofdingang en groep 1-2 komt én gaat door de deur 

aan de achterzijde van de school. 

• Omdat wij zo veel ingangen beschikbaar hebben, starten en eindigen onze lessen op de 

reguliere tijden.  

• De BSO is niet geopend. 

• Alle kinderen blijven in hun eigen groep en houden op eigen tijden pauze. We gaan geen 

groepen meer mengen in de komende periode. We proberen dit met eigen personeel zo 

goed mogelijk op te vangen en ik ben blij met de flexibiliteit en het meedenken van de 

collega’s om de groepen te bemensen.  

• Groep 7 en 8 plaatsen we in aparte lokalen en we proberen het contact zoveel mogelijk te 

beperken. De leerkrachten verzorgen de lessen en worden ondersteund door o.a. 

onderwijsassistent Dennis. 

• We hebben geen (gast) lessen van externen. Stagiaires zijn wel welkom maar houden zich 

aan alle maatregelen.  Eén op één ondersteuning van leerlingen is wel mogelijk, bijvoorbeeld 

schoolmaatschappelijk werk. 

• Contact tussen ouders en leerkrachten verloopt op de digitale manier voor of na schooltijd. 

• We geven de komende twee weken geen  gymlessen in de sporthal. We zullen 

bewegingslessen geven, maar kinderen hoeven zich daarvoor niet om te kleden en deze 

lessen zullen zoveel mogelijk buiten worden gegeven. Dit heeft te maken met bemensing en 



we mogen groepen niet mengen. We gaan kijken hoe we later weer gaan oppakken. De 

jongste kinderen kunnen wel gebruik blijven maken van het speellokaal. 

• U begrijpt dat de praktische invulling bij jongere kinderen lastig is, met name het houden van 

afstand. We vragen u de kinderen zoveel mogelijk gemakkelijke kleding aan te geven en eten 

en drinken dat zij zelf kunnen openen en sluiten. Mocht er qua zindelijkheid een ongelukje 

gebeuren, trekken de kinderen zelf schone kleding aan. Mocht dit echt een probleem zijn, 

vragen wij ouders om ons daarin te helpen. Wij bellen u dan.  

• In deze periode mag er worden getrakteerd op voorverpakte traktaties. De kinderen gaan 

niet de klassen rond. 

• We hebben veel aandacht voor de hygiëne en er is dagelijks een intensieve schoonmaak. 

De citotoetsen maken we op het moment dat de kinderen weer gewend zijn op school. De kinderen 

krijgen wel een rapport in ‘mijn bewijsstukken’ op 19 februari. We hebben in week 7 LOL gesprekken 

gepland. U kunt zich er voor aanmelden als u hiertoe behoefte voelt. De uitnodiging volgt nog. De 

contacten tussen ouders en leerkrachten zijn heel wisselend geweest in de afgelopen weken. 

Daarom begrijpen we dat sommige ouders graag een contactmoment willen en het voor andere 

ouders niet nodig is. Na de citoperiode, eind maart/begin april, bouwen we weer een LOL gesprek in 

naar keuze. We communiceren daar tegen die tijd over. Wellicht voelt een collega de behoefte om 

één en ander te bespreken, dan neemt de leerkracht het initiatief om u op te zoeken. Groep 8 heeft 

de adviesgesprekken voor het VO, deze gesprekken gaan sowieso door en de leerkrachten zullen 

hierover communiceren met de ouders en leerlingen. 

Deze speciale tijd vraagt om speciale maatregelen. We vragen u de maatregelen ook met u kind 

(eren) te bespreken. Zo zijn zij voorbereid op een andere situatie op school. Als we starten hebben 

we eerst aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. We zijn blij hen weer te 

ontmoeten.  

We zetten in op een zo veilig mogelijke schoolsituatie en zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk 

lesuitval te voorkomen. We vragen u om ons hierbij te helpen. Mocht er toch corona op school 

gesignaleerd worden, dan volgen we de procedure zoals beschreven in de ouderbrief van onze 

bestuurder en volgen dan de adviezen van de GGD en zullen dit meteen communiceren. 

Denkt u er aan dat de leerlingen alle schoolspullen weer (veilig) mee naar school nemen? 

Als u vragen heeft over speciale invullingen voor leerlingen kunt u contact opnemen met de collega’s. 

Overige vragen kunt u stellen bij mij. 

Vriendelijke groet, namens het team 

Marijke Moen (m.moen@talentwesterveld.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


