
   
 

Onderwerp: 11 mei weer gedeeltelijk naar school   

 

Hellevoetsluis, donderdag 7 mei 2020 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

 

We zijn blij dat wij vanaf 11 mei uw kind(eren) weer op school mogen lesgeven. 

Om de kans op besmetting met corona zo klein mogelijk te maken houden wij ons aan de 

richtlijnen van de RIVM. Aan de hand van deze richtlijnen hebben wij een aantal 

maatregelen genomen. Deze staan hieronder uitgewerkt. Inmiddels zijn de maatregelen zijn 

met de medezeggenschapsraad (MR) afgestemd.  

 

Het is belangrijk dat u de tekst, samen met uw kind(eren), goed doorneemt en dat u zich aan 

deze maatregelen houdt. Wanneer we dit samen doen, kunnen we uw kinderen zo veilig 

mogelijk verwelkomen. 

 

Schooltijden  

De lesdagen starten t/m 20 mei om 08.30 uur en eindigen om 12.00 uur. 

• Taxivervoer heeft de dienstverlening aangepast aan onze (tijdelijke) schooltijden. 

o Afmelden bij de taxi doen ouders zelf. 

• Leerlingen kunnen vanaf 08.15 de school in. 

 

Noodopvang 

In geval van een cruciaal beroep kunt u noodopvang aanvragen. 

• Wanneer uw kind (bij opgave) gebruik maakt van noodopvang, vindt dit tot 14.30 op 

de school plaats, onder begeleiding van een collega. 

• Tussen 12.00 en 13.00 eten de kinderen hun lunch. 

• Wanneer zo afgesproken, wordt uw kind om 13.00 door ons begeleid naar de 

noodopvang op locatie van de BSO.  

 

Brengen en halen 

Bij het halen en brengen gelden de volgende afspraken op onze school:        

• We maken gebruik van de diverse ingangen om drukte bij inloop te verkleinen. Een 

foto van de ingangen per groep, ontvangt u via Parro. 

• Uw kind gaat direct bij aankomst op het schoolplein naar de klas, via de aangewezen 

ingang. 



   
 

o Op de Brasem staat een collega buiten om de kinderen naar binnen te 

begeleiden. 

• Om 12.00 gaan leerlingen via dezelfde uitgang om 12.00uur, direct het schoolplein af. 

o Op de brasem wordt dit begeleid door een collega. 

• Houd bij het brengen en halen 1,5 meter afstand van de leerkrachten en andere 

ouders. 

• Ouders mogen niet in de school en ook niet op het schoolplein komen, zij nemen 

buiten het hek afscheid van hun kind(eren). 

 

Na binnenkomst van de school  

• De leerkracht is in de klas om de leerlingen te ontvangen 

• Kinderen hangen hun jassen en tassen op aan hun stoel.  

• Vervolgens wassen de kinderen hun handen op aanwijzing van de leerkracht.  

• Vooral bij de jongste kinderen vinden we het fijn wanneer ze makkelijke kleding en 

schoenen dragen die ze zelf goed kunnen aandoen  

• Het tussendoortje voor de pauze graag zo kiezen dat het makkelijk te openen is door 

uw kind zelf.  

• In de klassen is de 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerlingen gemarkeerd. 

Teamleden doen hun uiterste best om deze afstand tussen henzelf, elkaar en de 

kinderen in acht te nemen. 

 

Hygiëne maatregelen  

• Kinderen en leerkrachten wassen in ieder geval hun handen met water en zeep bij: 

➢ binnenkomst ➢ na de pauze ➢ voor het tussendoortje ➢ na toiletbezoek ➢ na 

neussnuiten 

• Niezen en hoesten in de binnenkant van de elleboog.  

• In de units zijn desinfecterende sprays en doekjes aanwezig om materialen en 

oppervlakten schoon te maken.  

• Tussentijds worden kranen, deurknoppen en toiletten schoon gemaakt. 

• Ons schoonmaakbedrijf hanteert speciale richtlijnen voor de schoonmaak in deze 

tijd. De werkzaamheden zijn naast de gewone schoonmaak gericht op het 

desinfecteren van contactpunten zoals: deurklinken, kranen, leuningen, 

tafels/stoelen. 

 



   
 

Wat betekenen de maatregelen voor de lessen 

• In de school werkt uw kind in zijn/haar eigen klas, er wordt niet gewerkt in 

niveaugroepen zodat lopen in de school wordt geminimaliseerd. 

• In de periode dat we tot 12.00 lesgeven, wordt er thuiswerk gegeven aan de 

leerlingen die niet op school kunnen zijn vanwege gezondheidsrisico’s. 

o In de school krijgen de kinderen ook nieuwe stof aangeleerd, thuiswerk 

bestaat grotendeels uit herhaling van bekende lesstof. 

o Leerkrachten maken afspraken over het ophalen en de begeleiding van 

thuiswerk met ouders en leerlingen. 

• Tijdens de pauze spelen uw kinderen met hun eigen klas buiten.  

• Gymlessen gebeuren buiten. Gymkleding is niet nodig. 

• Wanneer uw kind jarig is, geef dan GEEN traktatie mee. Deze worden nu niet 

uitgedeeld in de klas en in de school. In de klas is er natuurlijk wel aandacht voor 

jarigen, met een feestmoment.  

 

Het is belangrijk om deze maatregelen zo goed mogelijk te blijven opvolgen. In de klas zullen 

we daarom met kinderen regelmatig aandacht besteden aan bovengenoemde punten. 

Bespreek deze punten ook thuis met uw kind(eren).    

 

Contact met ouders  

• Ouders kunnen niet voor gesprekken de school bezoeken. Waar nodig zullen de 

gesprekken plaatsvinden via (video)bellen of via de mail. 

• Vragen of informatie die u normaliter bij binnenkomst met de leerkracht zou 

bespreken, gaan via Parro. 

 

  



   
 

Wanneer mag een kind of een teamlid niet naar school  

• Kinderen, ouders en teamleden mogen niet naar school wanneer zij zelf de volgende 

klachten hebben:  

➢ neusverkoudheid  

➢ niezen  

➢ (licht) hoesten  

➢ keelpijn  

➢ moeilijk ademen  

➢ verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts  

• Ook wanneer één van de gezinsleden benauwdheidsklachten of koorts heeft mag het 

kind, ouder of teamlid niet naar school.  

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

• Wanneer uw kind op school corona gerelateerde klachten heeft, zullen wij contact 

met u opnemen om uw kind direct op te komen ophalen. Het is daarom belangrijk 

dat u telefonisch goed bereikbaar bent.  

• Op school zijn onvoldoende middelen om bij de kinderen de temperatuur te kunnen 

meten. Bij twijfel neemt school contact op met de ouder(s) met het verzoek het kind 

op te komen halen. 

 

Ziekte van leerkracht  

• Wanneer één van de op school lesgevende leerkrachten ziek is, kunnen we de 

betreffende groep niet op school opvangen. De kinderen krijgen die dag geen les op 

school en blijven dus thuis.  

• Dit zal bekend gemaakt worden via Parro (uiterlijk voor 7.30 uur).  

• Wanneer een leerkracht in de loop van de dag corona gerelateerde klachten krijgt, 

gaat deze direct naar huis. We nemen zo nodig contact op met de ouders van die 

groep om de kinderen te komen ophalen. 

 

Melding maken bij de schoolleiding 

• Mocht er onverhoopt een besmetting bij uw kind worden geconstateerd, dan vragen 

we u om hiervan direct melding te doen bij de schoolleiding.  

 

Wanneer u uw kind niet naar school wilt laten gaan 

• Kunt u dit met ons te overleggen via ons schoolmailadres: Windroos@primovpr.nl 
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Wat gaat (voorlopig) niet door 

• Studiedagen 

• Schoolreisjes 

• Zwemlessen en gymlessen (gymmen doen we buiten)  

• Gastlessen  

• CITO toetsen  

• Kinderen krijgen aan het eind van dit schooljaar geen rapport. 

• Trakteren is voorlopig niet toegestaan, niet aan de kinderen in de groep en niet aan 

de leerkrachten. Uiteraard vieren we verder wel de verjaardag van een kind zoals we 

dat gewend zijn.  

 

Externen in de scholen 

• Nu onze school weer opengaat, krijgen wij vragen of externe partijen weer welkom 

zijn in de school. Vooralsnog houden wij vast aan het ingenomen standpunt: geen 

externen in het schoolgebouw of op het schoolplein, behalve leerlingen, 

onderwijspersoneel, stagiaires en schoolmaatschappelijk werk.  

 

Informatie en vragen  

We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met u en de leerlingen het onderwijs thuis 

en in de klas weer zo goed mogelijk kunnen oppakken. We kijken echt uit naar deze nieuwe 

start!  

• Mocht u meer informatie willen over de richtlijnen van het RIVM en de protocollen 

van de PO-raad, dan kunt u daarvoor terecht op hun websites.  

• Voor andere vragen kunt u mailen naar Windroos@primovpr.nl 

• Zodra er meer duidelijk is over de periode na 22 mei, zullen we u daarover 

informeren. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team en de MR  

 

Marieke Hartkamp 

Wendy van Blijswijk 
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