
 
 
 
 
Corona maatregelen “Weer naar school Meester Aafjes”. 
 
We gaan weer naar school. We pakken weer onze Corona maatregelen op. Aangevuld met 
de stappen die we zetten als er iets geconstateerd wordt. 
De algemene hygiëne is daarbij eerste vereiste. We vragen iedereen daar weer nauwgezet 
daarmee om te gaan (thuis en op school). 
 
Hygiënische regels 

- was regelmatig je handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen             
goed drogen (voordat je van huis vertrekt en als je weer thuis komt; als je de klas in                  
komt; als je je neus hebt gesnoten; voor het eten; na een toiletbezoek); 

- hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 
- gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg; 
- elkaar geen handen geven; 
- zit niet aan je gezicht; 
- thuis nog even naar het toilet! 
- Trakteren staan we toe, mits met zorg behandeld en verpakt. 

 
Ziek of niet? 
Al is uw kind een klein beetje ziek (verkouden, e.d.), dan houdt u uw kind thuis. Tenzij uw                  
kind negatief getest is! 
Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/ benauwdheid, plotseling verlies van reuk of          
smaak, of koorts boven 38°C betekent dus thuisblijven! 
Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft!! 
Bij twijfel thuis blijven! Bij klachten is het verstandig het kind te laten testen bij GGD. 
 
Testbeleid (samenvatting) primair onderwijs 
Als een kind of leerkracht klachten heeft, moet er in principe getest worden door de GGD. 
De ouder/ verzorger zelf regelt dit. 
Als een kind positief is getest, vragen wij de ouder(s)/ verzorger(s) dit door te geven aan 
school. School neemt contact op met GGD. Normaal gesproken neemt GGD contact op met 
school, maar dat kost tijd.  
Als 1 kind of leerkracht een positieve uitslag voor de test heeft, worden de groep en 
leerkracht(en) getest door GGD. Dit gebeurt alleen met toestemming en medewerking van 
ouder(s) / verzorger(s) 



Quarantaine 
Degene die positief getest wordt, gaat in quarantaine. Bij positieven wordt op aanwijzing van 
de GGD quarantaine opgelegd aan leerkracht(en) en klasgenoten. Vijf dagen na het laatste 
contact wordt er weer getest. Bij meerdere groepen kan de GGD besluiten de bouw(en) of 
de hele school in quarantaine te plaatsen. Kinderen waarvan de ouder niet wil dat het kind 
getest wordt, blijven 5 dagen langer thuis. 
 
Contacten beperken school / groep / schoolplein 
Gespreide begin- en eindtijden worden door de leerkrachten gecommuniceerd. 
De school is opgedeeld in compartimenten. De bouwen komen zo min mogelijk met elkaar in 
aanraking. Binnen de bouwen houden we de groepen zoveel mogelijk uit elkaar. 
Op de gang houdt iedereen rechts (gescheiden rijbanen). 
In de groep houden de kinderen zoveel mogelijk 1,5 m. afstand van de leerkracht en van 
elkaar. 
In de groepen 7 en 8 wordt gewerkt met vaste maatjes. In de overige groepen wordt er 
zoveel mogelijk gewerkt in (tafel)groepjes. Dit zijn vaste groepjes voor de week. 
Op het schoolplein spelen de groepen gescheiden van elkaar. 
Ouders en externen komen niet op het plein of in de school. Berichten aan de leerkracht 
kunt u doorgeven per mail of buiten lestijd per telefoon. 
 
Naar school 
Kinderen komen in principe zelfstandig en lopend naar school! Maximaal 1 ouder brengt het              
kind naar school en wordt gevraagd buiten een mondkapje te dragen.  
De kinderen van de groepen 7 en 8 worden gevraagd om bij binnenkomst en in de gangen                 
een mondkapje te dragen. De leerkracht bespreekt met de kinderen op welke wijze er met               
de mondkapjes kan worden omgegaan in de klas. 
Ouders mogen niet het schoolplein op of de school in! 
Tijden: 8.30 uur tot 15.00 uur met een uur lunchpauze. Op de woensdag tot 12.30 uur.                
(pauzes, begin- en eindtijden variëren en worden door leerkracht gecommuniceerd).  
Tussen de middag mogen kinderen, het liefst zelfstandig, naar huis. De andere kinderen             
eten in het eigen lokaal en gaan buiten spelen onder toezicht van TSO. Er is niet gekozen                 
voor een continurooster, omdat het dan moeilijker is de TSO te regelen binnen de school en                
op het schoolplein. Er vinden dan meer bewegingen plaats. Daarbij hebben (sommige)            
leerlingen behoefte thuis rust te ervaren en zit er minder druk op de onderwijstijd. 
Denk aan drinken, hapjes en een warme trui, want er wordt extra geventileerd! 
Houd afstand van elkaar! 
 
Elk leerjaar zijn eigen ingang 
1 / 2 kleuterbouw hek en kleuterbouw ingang;  
3 / 4 hek boomgaard ingang voor het hoge bijgebouw; 
5 / 6 hek hoofdingang en hoofdingang; 
7 / 8 hek kruispunt fietspaden en zij ingang. 
Leerkrachten communiceren de tijden. Iedere groep heeft zijn eigen begin- en eindtijd. 
 
a.s. Maandag opgeladen chromebook en oplader weer meenemen naar school. 
Uw kind krijgt bij inlevering een bewijs van ontvangst van de leerkracht. Ook alle schriften,               
boeken en andere materialen die mee zijn genomen van school dienen weer mee naar              
school te komen. 



 
 
Naar huis gaan en ophalen van kinderen 
Na schooltijd blijven de kinderen niet buiten spelen op het schoolplein.  
De kleuters worden door 1 ouder (met mondkapje, svp) opgehaald. Op afstand wachten op              
het pleintje voor de school. Kijk hoe laat dat is voor uw kind!  
Het is belangrijk dat we ook op weg naar huis afstand bewaren!! 
 
De BSO 
Er is in principe geen BSO. De kinderen die tot 8 februari in de noodopvang zaten worden                 
opgevangen door de Kinderopvang op de vertrouwde plaats. 
 
 
Onderwijs  
Wij zetten ons beste beentje voor om de kinderen zo goed als mogelijk onderwijs te geven.                
Daarbij staat de sociaal emotionele beleving en het bewegen van de kinderen voorop. Als              
we weer enigszins aan de gang van zaken gewend zijn, zullen we toetsen afnemen. De               
toetsen gebruiken wij zoals gebruikelijk om de doelen voor de komende periode vast te              
stellen. Bij ziekte van leerling en /of leerkracht gaan wij binnen onze mogelijkheden het              
onderwijs invullen.  
Het starten van de extra ondersteuningslessen wordt (apart) gecommuniceerd met de           
betreffende groepen.  
De vragenlijst is in grote getale ingevuld. Daar dank voor. Het is goed om te lezen dat een                  
ieder aangeeft dat het goed met het gezin gaat en men ondersteuning/ hulp heeft gevonden               
als dat nodig was. Wat betreft de voorjaarsvakantie gaf 90% aan de voorkeur te hebben               
voor een voorjaarsvakantie van 1 week.Samen met de medezeggenschapsraad hadden we           
besproken dat de grens boven de 80% moest liggen.  
Na de voorjaarsvakantie starten we op 1 maart. 
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Het is allemaal anders dan gewoon, maar het is goed om te zien en te beleven dat we het                   
met zijn allen goed doen. Ik ben vreselijk trots op de kinderen en leerkrachten. Al die online                 
koppies die betrokken zijn bij de leerkracht en de groep en hun best doen om de les te                  
begrijpen. De leerkrachten die gedreven voor het scherm zitten om de leerlingen te             
betrekken bij de les en hen wel door het scherm naar zich toe willen trekken. Dit geeft                 
gevoel en emotie van betrokkenheid. We willen elkaar ontmoeten. De kinderen willen weer             
met elkaar de dynamiek van de groep ervaren, in het spelen en het leren. Wij, als team van                  
de ods Meester Aafjes, gaan samen met de kinderen aan de slag. De band met elkaar                
opbouwen, bewegen, plezier hebben met elkaar, staan daarbij voorop. Als we weer geland             
zijn gaan, kijken we naar waar we staan en pakken de draad van het leerproces weer op. 
Jullie als ouders zijn onze kanjers, maar ook van jullie kinderen. Jullie hebben aan je               
kinderen laten zien dat je er bent als ze jullie nodig hebben. Dat is de essentiële waarde van                  
een opvoeding. We zijn er voor elkaar als dat nodig is. 
 

vriendelijke groet, mede namens het team, 
 

Willem Snel 
 



 


