
Valkenburg, 05-02-2021 

Onderwerp: Corona-maatregelen bij de opening van de scholen 

 

Geachte ouders / verzorgers, 

 

De scholen gaan weer open. Dat is het goede nieuws van deze week. Alle collega’s zijn blij dat ze de 

kinderen weer terugzien in de klas. Alleen, er zijn ook zorgen over de gezondheid van iedereen en 

over het eventuele besmettingsgevaar. Die zorgen zijn reëel. De Britse variant blijkt veel 

besmettelijker en dus moeten we strengere maatregelen nemen om een uitbraak op school te 

voorkomen. Om het fysiek onderwijs op school zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er aanvullende 

regels nodig. Die regels moeten de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers waarborgen. 

 

Opening:  

De scholen gaan maandag 8 februari voor alle leerlingen open. Leerlingen zijn verplicht naar school te 

komen, de reguliere leerplicht is van kracht. Het is belangrijk dat, wanneer u de jongere kinderen 

brengt,  u ze afzet bij het plein. Helaas zijn ouders nog niet welkom in de school. Ook willen we u 

vragen dat u niet blijft napraten met de andere ouders, maar contacten beperkt. U neemt natuurlijk 

de anderhalve meter afstand in acht bij het brengen en halen. Het ministerie geeft het dringende 

advies om ook bij het brengen en halen mondkapjes te dragen. Binnen school worden tijdens 

bewegingen mondkapjes gedragen door het personeel en bezoekers.  

 

Groep 7 & 8:  

Omdat blijkt dat het besmettingsrisico bij oudere kinderen (groepen 7 en 8) wat hoger is, nemen wij 

het advies van het protocol over en verwachten wij dat deze leerlingen een mondkapje zullen dragen 

wanneer ze zich bewegen door de school. Als ze in de klas zitten mogen de mondkapjes af.  

 

Schooltijden:  

Het is van belang dat er zo weinig mogelijk heen en weer gereisd wordt. Daarom hanteren we een 

aangepast lesrooster. De breng- en haalmomenten worden daardoor zoveel mogelijk beperkt. De 

kinderen eten in de klas en hebben daarnaast 30 minuten pauze op school. Leerkrachten hebben dan 

hun eigen pauze. De leerlingen worden buiten opgevangen door de ouders van TSO onder 

begeleiding van juf Sandra van Delft. De kosten worden gedurende deze periode van 

Coronamaatregelen gefinancierd door school.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groepen komen gespreid naar school. Er zijn dan mogelijk verschillende start- en eindtijden voor 

uw kinderen. Oudere kinderen moeten zoveel mogelijk zelfstandig naar school komen.  

 

Dag Start les Einde les opmerking 

Maandag 08.45 14.45  

Dinsdag 08.45 14.45  

Woensdag 08.45 12.30  

Donderdag 08.45 14.45  

Vrijdag 08.45 12.15 Geldt voor groepen 1 t/m 4 

08.45 14.45 Geldt voor groepen 5 t/m 8 



Inloop  

De inloop betekent dat uw kind direct de school binnengaat via de aangegeven deur. Er wordt dus 

vooraf niet meer gespeeld op het schoolplein om vermenging tussen klassen zoveel mogelijk tegen te 

gaan. Klassen maken gebruik van een aangegeven ingang en uitgang.  

 

Klachten bij leerlingen en quarantaine:  

Wanneer uw kind verkoudheidsklachten heeft willen we dat u uw kind thuis houdt. Hierin zijn we uit 

veiligheidsoverwegingen strenger dan het protocol nu voorschrijft. We zullen daar ook op toezien. 

We willen besmettingen voorkomen. Nadat de klachten zijn verdwenen, of na een negatieve test is 

uw kind weer welkom.   

  

Het ministerie van OCW heeft duidelijk gesteld dat bij een geconstateerde besmetting de hele groep 

vijf dagen in quarantaine gaat, dat geldt voor kinderen als ook voor leerkrachten. Zolang de 

leerkracht niet ziek is, kan er gedurende die tijd ook afstandsonderwijs gegeven worden. Wanneer, 

op de vijfde dag, uw kind negatief getest is, kan hij/zij weer naar school. We hopen ook dat u uw kind 

laat testen, maar die keuze is aan u. Het testen is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook van 

belang voor de veiligheid van alle kinderen en de leerkrachten in de school. Mocht u ervoor kiezen 

om niet te laten testen, dan is de wachtperiode voor uw kind tien dagen.  

  

Gedurende de gehele quarantaineperiode van een groep zal er geen noodopvang voor die groep 

mogelijk zijn. Ook niet wanneer één van de ouders een cruciaal beroep heeft. Er is immers sprake van 

quarantaine, dus blijven alle kinderen uit die groep thuis. Deze maatregelen van het ministerie van 

OCW en het RIVM kunnen betekenen dat er een knipperlichteffect optreedt. Het kan zomaar zijn dat 

klassen soms meerdere keren in quarantaine moeten. Vandaar dat het zo belangrijk is om ons aan de 

hygiënemaatregelen te houden en bij klachten (ook kinderen) te laten testen.  

  

Groepssamenstelling:  

Om te voorkomen dat groepen in quarantaine moeten, blijven groepen zoveel mogelijk in een vaste 

samenstelling bij elkaar. Ook tijdens het buitenspelen proberen wij dat, waar mogelijk, te regelen. De 

leerlingen spelen op eigen gedeeltes van het plein. Dit wordt aangegeven met een heldere verflijn. 

Verdere mogelijkheden tot opdelen van de groep zien wij niet als haalbare optie.  

De komende twee weken is er nog geen gymnastiekonderwijs of gastlessen voor muziek.  

Locatie Groepen Inloop  Uit school  Schoolingang  Schooluitgang 

Broekweg B1/2a, B1/2c 08.35 – 08.40 5 minuten 

eerder 

Kleuterdeur Kleuterdeur 

 B3a, B4a Pleindeur 

Oosterleestraat 

Pleindeur 

Oosterleestraat 

 B5a, B6a, B7 Hoofdingang Fietsenstalling 

Duyfrak D1/2, D8a Hoofdingang Hoofdingang 

Broekweg B1/2b, B1d 08.40 – 08.45 Gewone 

eindtijd 

Kleuterdeur Kleuterdeur 

 B3b, B4b Pleindeur 

Oosterleestraat 

Pleindeur 

Oosterleestraat 

 B5b, B6b Hoofdingang Fietsenstalling 

Duyfrak D3,  Hoofdingang Hoofdingang 

 D7, D8b Zijdeur klas Zijdeur klas 



Externen in de school:  

Een dringend advies van onze overheid is om contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij 

hebben daarom ook de maatregel genomen om voorlopig externe behandelaars niet in school toe te 

laten. Ook ouders kunnen niet in de school komen, gesprekken worden via de digitale weg gevoerd.  

  

Klachten bij leerkrachten:  

Wanneer de leerkracht van uw kind klachten heeft, laat hij/zij zich testen. Bij een negatieve test kan 

de leerkracht weer naar school. Mocht de leerkracht moeten wachten op een uitslag, dan proberen 

we vervanging te regelen.  

 

Hygiëne in de school:  

Alle medewerkers in de scholen houden zich aan de hygiëne maatregelen. Zo zullen de handen 

ontsmet moeten worden en zal er regelmatig geventileerd worden. Het advies is om kinderen warm 

aan te kleden. Ook kunnen ramen op een kier staan waardoor er luchtcirculatie ontstaat. Scholen 

worden extra schoongemaakt en deurknoppen etc. worden regelmatig ontsmet. Ook is er een 

duidelijke looproute aanwezig.  

 

Trakteren: 

Trakteren mag, en is heel gezellig maar laten we ook zo veilig mogelijk verlopen. Een traktatie wordt 

verpakt aangeleverd. De traktatie wordt thuis opgegeten. 

 

Rapporten: 

Medio maart zouden rapporten meegaan als ook rapportgesprekken plaatsvinden. Omdat we bij de 

heropening kiezen voor een ‘rustige’ landing op school gaan we de leerlingen niet overvragen met 

het inhalen van gemiste toetsen. In de week van 29 maart zullen er daarom voortgangsgesprekken 

plaatsvinden met u over uw kind. Zodat we elkaar kunnen bijpraten over de vorderingen zonder een 

daadwerkelijk rapport. Dit wordt begin maart nader toegelicht.  

 

Cito M-toetsen: 

De groepen 3 t/m 7 zullen rond 8 maart Cito M-toetsen maken. Deze nemen we af opdat we een 

objectief beeld krijgen van alle inspanningen. De informatie die voorkomt uit deze afname geeft ons 

input voor het vervolg van ons onderwijs. De resultaten zullen met u gedeeld worden. Het is om 

meerdere redenen reëel dat de uitkomsten anders zullen uitpakken dan in een reguliere situatie.  

 

Tot slot:  

We gaan weer open! Dat brengt onzekerheden en regels met zich mee. Regels die van belang zijn 

voor uw en onze gezondheid. Laten we samen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving 

voor onze leerlingen en onze leerkrachten. Zij hebben recht op bescherming en rekenen op uw 

medewerking.  

 

Met vriendelijke groet namens het Team, het Bestuur en de MR van CBS De Burcht, 

 

Robbert van Rietschoten 

Directeur CBS De Burcht 

 



 

 
 

 

Met behulp van duidelijke lijnen op alle schoolpleinen kunnen leerlingen met hun eigen klas buiten 

spelen. Hier als voorbeeld het grote plein van locatie Broekweg.  

 


