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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon. 
 
Zoals eerder deze week beloofd informeren wij u over de wijze waarop wij de school heropenen op 
maandag 8 februari. In deze nieuwsbrief leest u welke maatregelen wij op de werkvloer nemen en 
welke maatregelen betrekking hebben op u als ouder/verzorger. 
 
Allereerst willen we laten weten dat we ontzettend blij zijn om weer open te gaan. Ja, we vinden het 
spannend en zijn ook wel onzeker over hoe het gaat lopen. Wij zijn in de eerste plaats mensen met 
gezinnen, families en vrienden. Wij lopen net als u ook risico’s en/of behoren tot een risicogroep. 
Desalniettemin gaan we er voor. Opgeven is géén optie. Doorgaan wél!  
 
We zijn blij voor u, dat uw kinderen weer naar school mogen. Het was en is op momenten zwaar voor 
u om alle ballen in de lucht te houden, een deel van het onderwijs van ons over te  nemen en uw 
kind naast zorg en werk te begeleiden, te motiveren, te enthousiasmeren, een aai over de bol te 
geven en/of een schop onder de kont. 
 
U gaat hierna een uitgebreide lijst aan afspraken voorgeschoteld krijgen, gaat u er rustig voor zitten. 
Deze afspraken komen voort uit het servicedocument van de overheid én het protocol van de PO 
raad. De afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de directies én het bestuur van SKOP en 
overlegd met het team en de Medezeggenschapsraad. 
 
We gaan vanaf maandag in de praktijk ervaren hoe de afspraken uitwerken. Het zal zeker even 
wennen worden bij het wegbrengen en ophalen van de kinderen. Het zal vast nog niet helemaal 
soepel gaan. Dat is ook niet gek. We zullen allemaal tijd nodig hebben om te wennen en in het ritme 
te komen. 
 
De afspraken zijn bedoeld om bij te dragen aan een zo veilig en verantwoord mogelijke opening van 
de school. Met de genoemde maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke manier van werken 
met elkaar, de kinderen en u. We kunnen en zullen nooit alle besmettings- en daarmee 
gezondheidsrisico’s uitsluiten. We streven er echter naar deze zo klein mogelijk te maken en dat 
doen we samen. 
 
Blijf scherp op het naleven van de coronamaatregelen en blijf goed nadenken over hoe we het 
samen veilig maken, houden en waar mogelijk nog veiliger kunnen maken. U hebt daar een 
ontzettend belangrijke rol in naar uw kinderen en elkaar. Het vraagt van u dat u rekening houdt met 
anderen, soms leidt het tot onbegrip, zelfs irritatie als u ziet en/of ervaart dat een ander net even 
anders omgaat met de maatregelen of zelfs een totaal andere mening heeft over het beleid, de 
overheid, hoe u of school het aanpakt. Het is vele malen moeilijker om een goede verstandhouding 
te creëren en houden dan om in conflict te raken. We weten echter één ding: alleen ga je sneller, 
samen kom je verder! 
 
 

1. Coronamaatregelen: 

1. We verzoeken u dringend zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. U weet wel 
welke. 

2. We verzoeken u dringend bij het wegbrengen en halen van uw kind een mondkapje te dragen. 
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3. U en uw kinderen blijven thuis bij klachten passend bij het coronavirus.  
4. De leerlingen blijven dus thuis bij neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, 

plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. 
5. In het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts mag een leerling naar 

school.  
6. Wees zeer zorgvuldig bij klachten en neem het zekere voor het onzekere. De hele klas inclusief 

leerkracht móet namelijk in quarantaine bij een coronabesmetting van éen of meerdere 
kinderen. 

7. Medewerkers houden onderling 1,5 meter afstand. 
8. Medewerkers doen voor aanvang van de werkzaamheden een gezondheidscheck. 
9. Medewerkers en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.  
10. Als het medewerkers een veiliger gevoel geeft om 1,5 meter afstand te houden tot leerlingen of 

extra beschermende maatregelen te nemen zoals een mondkapje in de klas of een face shield te 
gebruiken en/of te werken met een scheidingsscherm dan mogen zij zelf die keuze maken.  

11. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.  We nemen echter wel in de 
groepen 5 t/m 8 (bovenbouw) het advies uit het servicedocument van de overheid over om 
zoveel als mogelijk in cohorten te werken. Zie punt 4. 

12. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven gelijk en worden zorgvuldig toegepast. Er is 
dagelijks ook een extra schoonmaakbeurt op beide locaties.  
 

2. Aanvullende coronamaatregelen voor leerlingen groepen 7 en 8. 
1. De leerlingen van de groepen 7 en 8 moeten tijdens het verplaatsen buiten hun lokaal en binnen 

school een mondkapje dragen. Hierbij willen we benadrukken dat we van de leerlingen (en dat u 
er op toeziet) verwachten dat ze gepaste mondkapjes dragen. Dus niet alleen passend maar ook 
gepast. Zij hebben hierin een voorbeeldfunctie naar elkaar en naar de jongere kinderen. 

2. De mondkapjes mogen af als de leerlingen van groep 7 en 8 in hun lokaal op hun plaats zitten.  
3. Bij het buitenspelen mogen de leerlingen hun mondkapje afdoen. 
 

3. Bewegingen in en om de school: 
1. Ouders en verzorgers mogen niet op het schoolplein (m.u.v. ouders die hun kind in groep 1/2 

wegbrengen/ophalen) én niet in de school komen.  
2. De kinderen mogen slechts door één ouder/verzorger gebracht en gehaald worden. Waarbij we 

Kiss and Walk hanteren. Houd het kort en vertrek snel! 
3. Alleen de ouders van kinderen in groep 1/2 mogen op het schoolplein komen in een zo kort 

mogelijke route naar de nooddeur van het klaslokaal van hun kind. 
4. Om het brengen en halen van uw kinderen veilig te doen verzoeken wij u dringend de 

aanwijzingen voor eenrichtingsverkeer, op de paden, op te volgen. Dit geldt met name voor de 
ouders van de kinderen in de groepen 1/2A, 1/2B én de groepen 3. We vragen u op het pad 
afscheid te nemen van uw kind en uw weg te vervolgen om ruimte te maken voor andere 
ouders. Medewerkers zullen maandag aanwijzingen geven. 

5. De kinderen van de groepen 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
6. Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden. 

• De groepen 1/2 starten en eindigen op de gebruikelijke tijden en maken gebruik van de 
nooduitgangen van hun lokaal bij binnenkomst en vertrek. 

• De groepen 3 komen naar binnen en gaan naar buiten via de ingang en uitgang van het 
kleuterhofje en starten en eindigen op de gebruikelijke tijden. 

• De groepen 4 komen naar binnen en gaan naar buiten via de hoofdingang en starten en eindigen 
op de gebruikelijke tijden. 

• De groepen 5 en 6 maken gebruik van hun eigen ingang en uitgang en starten en eindigen op de 
gebruikelijke tijden. 

• We houden voor de ouders die kinderen hebben op De Gantellaan én De Zilverreigerdreef de 
ruimere breng- en haaltijden aan die reeds golden. Met die aanpassing dat we hen dringend 
verzoeken hun kind(eren) waar mogelijk eerst te brengen naar De Gantellaan omdat daar de 
drukte vele malen minder is dan op De Zilverreigerdreef.  
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LET OP: GROEPEN 7 EN 8 GEWIJZIGDE START- EN EINDTIJD: 

• De groepen 7 starten om 08.15 uur (deur open om 08.00 uur) en eindigen om 13.45 uur. Ze 
maken gebruik van de ingang en uitgang via het kleuterhofje. 

• De groepen 8 starten om 08.15 uur (deur open om 08.00 uur) en eindigen om 13.45 uur. Ze 
maken gebruik van de hoofd ingang en uitgang. 

• Alle groepen spelen volgens een rooster buiten op vaste plekken. 
7. Er is afstemming met de beide andere scholen van MFA Het Nest over begin- en eindtijden en 

looproutes. We moeten eerst ervaren hoe het de eerste dagen gaan alvorens hier mogelijk 
aangepaste afspraken gemaakt worden. 

 
4. Klassen gescheiden houden en indeling in de groepen. 
1. We zorgen dat leerlingen zo min mogelijk in contact komen met andere groepen. 
2. We houden de groepen buiten de klas bij elkaar en zoveel mogelijk uit contact met andere 

groepen. 
3. De groepen spelen volgens rooster op de afgesproken plek buiten én alleen met de eigen klas.  
4. De groepen 1 t/m 4 hoeven niet in vaste groepjes in de klas te zitten.  
5. De groepen 5 t/m 8 werken in vaste groepen van 2 tot 5 kinderen.  
6. De groepen 5 t/m 8 hangen hun tassen aan hun stoel om onnodig gangverkeer te voorkomen. 
7. Gebruik toiletten blijft zoals afgesproken. Alle groepen hebben hun eigen toiletgroepen. 

 
5. Testen en snel testen: 
1. Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD.  
2. Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor alle kinderen die 

hieronder vallen, ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat als een kind positief wordt getest, de 
hele klas in thuisquarantaine gaat.  

3. Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na 
het laatste contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat of nog 5 dagen 
langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend.  

4. Op het moment dat er sprake is van een (mogelijke) besmetting neemt u contact op met school 
om af te stemmen. 

5. Als blijkt dat er een besmetting in een groep is ontvangt de groep met spoed een bericht via 
Social Schools en gaan we ouders ook nabellen om hun kinderen zo spoedig mogelijk op te halen. 

 
6. Wat als de klas in quarantaine moet?   
1. We bereiden ons voor op de  afwezigheid van leraren en leerlingen i.v.m. quarantaines en/of 

besmetting op school. Hierbij staan zowel het tegengaan van verspreiding van het virus als 
continuering van onderwijs centraal.  

2. Bij de omschakeling van fysiek onderwijs naar thuisonderwijs zorgen we voor één dag 
voorbereidingstijd zodat de leerkracht tijd en ruimte heeft om om te schakelen naar onderwijs 
op afstand. Dit betekent dat de eerste volle dag dat de leerlingen thuis zijn zij nog geen 
thuisonderwijs krijgen. Wel zorgt de leerkracht ervoor dat de leerlingen zelfstandig aan het werk 
kunnen.  

3. Bij de omschakeling van thuisonderwijs naar fysiek onderwijs moeten we er rekening mee 
houden dat leerlingen op dag 6 weer de school in druppelen mits ze op dag 5 een negatieve 
testuitslag hebben. Ouders moeten eerst contact opnemen met school om te melden dat de 
testuitslag negatief was voordat hun kind(eren) weer naar school mogen komen. 

4. Bij communicatie over besmettingen op school houden we ons aan de wet- en regelgeving op 
het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. We stemmen af met ouders en/of 
medewerkers of we mogen melden om wie het gaat. Zo niet dan berichten we betrokkenen 
zonder vermelding van naam. 
 
 

 



Nieuwsbrief De Keizerskroon        Schooljaar 2020-2021 
 

7. Wat verder belangrijk is om te weten: 
1. Het kan zijn dat u als ouder besluit dat u het niet veilig en niet verantwoord genoeg vindt om uw 

kinderen naar school te laten gaan. Dat kan en zal gebeuren! Weet dat de overheid aangeeft dat 
kinderen verplicht zijn om naar school te komen en dat daaruit voortvloeit dat wij hierover 
contact opnemen met leerplicht. Echter! Alvorens wij een stap zetten richting leerplicht nemen 
wij éérst contact met u op en gaan in overleg met u. 

2. Weet ook dat wij onze focus en prioriteit nu leggen bij het fysieke onderwijs aan de kinderen en 
dat, mocht u besluiten om uw kinderen niet naar school te laten gaan, wij er wel voor zorgen dat 
uw kind thuis schoolwerk kan maken maar wij niet of zeer beperkt in staat zullen zijn om uw kind 
thuis te begeleiden in de vorm van het thuisonderwijs zoals dit de afgelopen weken ging. 

3. We vieren de verjaardagen van de kinderen wel maar doen dit vooralsnog zonder traktatie. Dat 
vinden we op dit moment nog niet veilig genoeg. 

4. Om zoveel als mogelijk de bewegingen van kinderen en groepen kinderen te voorkomen zullen 
de kinderen in de groepen 5 t/m 8 hun afval eten in hun tasje bewaren en thuis weggooien. 

5. We hebben tijdens de opstartfase vanaf maandag 8 februari nadrukkelijk aandacht voor weer als 
groep starten in de klas en op school. We noemen dat de Gouden Weken. Kinderen moeten na 
zo een lange periode van afwezigheid opnieuw door een aantal fasen van groepsvorming heen: 
Forming – storming – norming – performing. De sociaal emotionele ontwikkeling is voorwaarde 
voor en gaat hand in hand met de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. 

6. De leerkrachten zullen tegelijkertijd zorgvuldig kijken hoe de leerlingen zowel sociaal emotioneel 
als op leerontwikkeling uit de afgelopen periode komen en daarop inspelen. Op deze wijze 
werken wij meteen aan het tegemoetkomen van de onderwijsbehoeften en zorgbehoeften van 
de kinderen. 

7. We starten, volgende week ook weer met de gymlessen in de gymzaal, waarbij we zeer 
zorgvuldig en strikt de genoemde coronamaatregelen zullen hanteren. Aanvullende afspraken bij 
de gym zijn voor de komende periode: 
- We korten de gymlessen iets in om te zorgen dat verschillende groepen niet tegelijk in de 

kleedkamer zijn en elkaar onderweg kruisen. 
- De kinderen trekken op de dag dat ze gym hebben gemakkelijke kleding/sportkleding aan. Ze 

kleden zich dan niet om. Ze doen alleen hun gymschoenen aan en uit. Zo winnen we weer 
wat tijd.  

8. Bij het zorgvuldig doorlezen van deze nieuwsbrief zult u ongetwijfeld tegenstrijdigheden 
tegenkomen. Wij zien dat ook. De maatregelen zijn niet sluitend en op momenten doet de ene 
maatregel wellicht zelfs enige afbreuk aan een andere. Het geheel aan maatregelen moet ervoor 
zorgen dat de veiligheidsrisico’s en gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk zijn. 

 
8. Tot slot: 

 

 
 


