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Beste ouders en verzorgers van De Keizerskroon, 
 
De herfstvakantie zit er bijna op. Wij hopen dat u heeft kunnen genieten en gezond bent gebleven. 
 
Het Coronamanagementteam (geef het een naam) van De Keizerskroon heeft de afgelopen week 
online overleg gevoerd over de benodigde aanvullende maatregelen bovenop de richtlijnen van het 
RIVM. 
Maatregelen met als doel de gezondheidsrisico’s voor onze collega’s zo klein mogelijk te maken om 
daarmee de continuïteit van het onderwijs zo groot mogelijk te maken. 
 
Hieronder geven wij u een samenvatting van bestaande en verscherpte maatregelen. De verscherpte 
maatregelen zijn voorgelegd aan de medezeggenschapsraad met het verzoek feedback te geven. Dat 
hebben zij gedaan en deze feedback is verwerkt in het stuk. 
 
Personeelsleden:  

• Gaan zo spoedig mogelijk na lestijd naar huis. 

• Werken zoveel als mogelijk in hun lokaal/werkruimte. 

• Worden geadviseerd in gangen en gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje te dragen.  
 
Bijeenkomsten/rondleidingen/kennismakingsgesprekken: 

• Vergaderingen, scholing en andere bijeenkomsten zijn afgelast en worden indien mogelijk online 
gegeven. 

• Rondleidingen aan nieuwe gezinnen en kennismakingsgesprekken met nieuwe gezinnen worden 
online georganiseerd. Wij vinden dit zeer jammer! Met name ook omdat we ervaren hoe fijn dit 
fysieke contact voor jonge kinderen en ouders is. We hebben echter ook de ervaring in de 
periode na maart 2020 waarin dit fysieke contact met nieuwe gezinnen niet mogelijk was én dat 
de jonge kinderen al snel hun draai vonden en zich fijn en veilig voelden op school. Onze 
leerkrachten spelen hier uitstekend op in. 

 
Schoolplein en gebouwen: 

• Ouders en verzorgers, met als enige uitzondering ouders en verzorgers die hun kind(eren) in 
groep 1/2 wegbrengen/ophalen, mogen niet op het schoolplein komen.  

• Ouders en verzorgers mogen het schoolgebouw niet betreden. Slechts in zeer uitzonderlijke 
gevallen, na vooraf overleg met de directie, kan dit plaatsvinden. 

• Het dringende advies aan ouders om het brengen en halen kort te houden. Dit dient twee 
doelen. Hierdoor is het contact met andere ouders minder dan 15 minuten op minder dan 1,5 
meter afstand van elkaar wat weer het risico op het overdragen van een mogelijke besmetting 
kleiner maakt. Ten tweede zorgt het voor minder drukte en daardoor minder risico. 
We zien hoe moeilijk het afstand houden is met zoveel kinderen en beperkte ruimte om te lopen 
en staan.  

• We adviseren ouders ook om een mondkapje te dragen om (baat het niet dan schaadt het niet) 
als extra maatregel het risico op mogelijke besmetting nog kleiner te maken. 
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• Externen mogen na afstemming met de directie, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, na 
gezondheidscheck en registratie de school betreden. 

• Schoonmaak gaat onverminderd twee keer per dag door.  
 
Aanvullend: 

• De scholen hebben overleg gehad met de gemeente om aan de voorzijde van de school aan de 
Zilverreigerdreef tijdelijk meer loopruimte te creëren. Dat is in behandeling. 

Geen coronamaatregel maar wel belangrijk om te noemen: 

• Het parkeren/stoppen van auto’s bij het wegbrengen van kinderen zorgt dagelijks voor 
onveilige situaties, opstoppingen en frustraties bij ouders op onze locatie de Zilverreigerdreef 
(hoofdgebouw).  
Er zijn de afgelopen periode (op 50 tot 100 meter afstand van de school) voldoende 
parkeerplekken bij gekomen. Wij adviseren u (verplichten kunnen we niet) zeer dringend daar 
gebruik van te maken in het belang van de veiligheid van de kinderen en het voorkomen van 
frustratie.  

• Daarnaast benadrukken wij dat de kiss en ride zone alleen bedoeld is om deze 
spreekwoordelijk kus te geven aan uw kind en uw auto niet te verlaten.  

 

 
Tot slot: 
In het bovenstaande stuk zijn niet alle maatregelen uitputtend beschreven. We hebben ook niet de 
illusie om het perfecte protocol te maken. Het is en blijft vooral mensenwerk waarbij we steeds met 
voortschrijdend inzicht te maken hebben. We doen wat we kunnen. Dat is wat we van onszelf, van u 
en anderen verwachten. We doen dit vooral samen.  
Dat lukt ons (en bij ons hoort u ook) tot nu toe aardig goed.  
 
Het is voor ons allen ook afwachten of en wanneer er nieuwe (verscherpte) maatregelen komen en 
wellicht een lockdown. We hopen het niet ,maar als het noodzakelijk is zullen we hiernaar handelen 
met als doel onze gezondheid én de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs zo goed als mogelijk 
te waarborgen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van De Keizerskroon 
Jethro Schepers en Louise Treffers 
Directie De Keizerskroon 
 
 

 


