Datum: 4 februari 2021
Betreft: Scholenopening 8 februari 2021

Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen zondag werd bekend dat de basis- en peuterscholen vanaf 8 februari onder voorwaarden
weer opengaan. Wij vinden het belangrijk dat onze scholen opengaan op een manier die veilig,
verantwoord en uitvoerbaar is. We volgen de regels en richtlijnen van het RIVM en de PO-Raad.
Hoewel de scholen opengaan, is corona er nog steeds over de hele wereld. De komende periode
betekent dit dat we nog niet kunnen teruggaan naar een normale situatie en dat we voorlopig
moeten rekeninghouden met beperkende maatregelen. Voor de veiligheid van de kinderen, u en
onze leerkrachten.
SCOH regels voor de veiligheid voor uw kinderen, uzelf en onze leerkrachten
Werken in halve groepen
De zorgen onder de kinderen, u en onze leerkrachten zijn groot. Op basis van de richtlijnen en de
adviezen vanuit de PO-Raad en de overheid openen wij de scholen voor halve groepen. De school
bepaalt zelf de invulling hiervan. Veiligheid staat hierbij centraal.
Zo kunnen we goed zorgen voor voldoende afstand in de school. De kinderen beginnen de dag op
wisselende tijdstippen. Zo zorgen we ervoor dat er niet te veel ouders tegelijk op het schoolplein zijn.
We richten ons de komende maanden op de kernvakken: taal, lezen en rekenen.
Kinderen werken in vaste kleine groepen van 2 tot 5 kinderen. Zo zorgen we ervoor dat een kind niet
de hele groep kan besmetten. De school informeert u wanneer uw kind naar school kan komen. Ook
voor de peuterscholen wordt gekeken op welke manier het goed en veilig ingericht kan worden. Hier
wordt u binnenkort over geïnformeerd door de peuterschool.
Mondkapje / Spatscherm
Het advies is dat leerlingen uit groep 7 en 8 een mondkapje of spatscherm gebruiken wanneer zij
lopen of staan. Als de kinderen zitten, hoeven ze geen mondkapje of spatscherm te dragen. Een
school bepaalt zelf of ze hiervan gebruikmaken.
Quarantaine
Als een leerkracht of een leerling positief getest is op corona, gaat de hele groep en leerkracht in
quarantaine voor 10 dagen. Na 5 dagen kan er een coronatest gedaan worden bij de GGD. Is de
coronatest negatief? Dan wordt er weer op school lesgeven. Doet uw kind geen test? Dan blijft de

leerling de overige 5 dagen in quarantaine. Zit de gehele klas in quarantaine? Dan wordt er online
onderwijs verzorgd.
Snottebellenbeleid
Breng uw kind alleen naar school wanneer hij/zij geen coronaklachten heeft of een witte snottebel
heeft. Heeft uw kind een groene snottebel? Laat uw kind dan thuis.
Noodopvang
Maakt u gebruik van de noodopvang? Breng uw kind alleen als u moet werken. De school mag om
een werkgeversverklaring vragen.
Overige RIVM-richtlijnen
Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, houden wij ons aan de volgende regels:
-

Blijf thuis met klachten;
Leraren houden onderling 1,5 m afstand;
Leraren hoeven geen 1,5 m afstand te houden tot leerlingen;
De school houdt zich aan hygiënemaatregelen en ventilatie;
Dringend advies is om een mondkapje te dragen bij het brengen en halen van uw kind.

We hebben nog steeds te maken met een zeer besmettelijk virus dat zich verspreidt over de hele
wereld. De maatregelen hebben een enorme invloed op ons allemaal, en we doen onze uiterste best
voor goed en veilig onderwijs.
Met vriendelijke groet,

Joke Snippe & Gerard van Drielen
College van Bestuur

