
 

1 
 

Veldhoven, 22-09-2021 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Zoals we u weet zijn vorige week opnieuw versoepelingen ingegaan vanuit het ministerie rondom de 
coronarichtlijnen. In onderstaand bericht kunt u lezen hoe wij als school omgaan met de richtlijnen vanaf 
25 september 2021. 
 
 
Plan van aanpak 
Als school blijven we het servicedocument volgen vanuit het ministerie van OCW, evenals het protocol 
vanuit de PO-Raad en richtlijnen vanuit de GGD. Voor de komende periode zijn onderstaande punten 
richtinggevend:  
• Ouders/verzorgers zijn welkom op het schoolplein en binnen de school bij oudergesprekken. 
• Tussen volwassenen onderling wordt geprobeerd het advies van 1,5 meter afstand te bewaken. 
• De inloop zoals de afgelopen periode is gehanteerd geldt ook de komende periode.  
• Handhaven van alle hygiënische richtlijnen.  
• Wanneer een klasgenoot positief getest wordt hoeft niet de gehele groep meer in quarantaine. In 

overleg met de GGD wordt bepaald welke leerlingen onder de nauwe contacten vallen.  
• Kinderen in quarantaine krijgen voor de 1e dag een methode onafhankelijke dagplanning voor thuis, 

vanaf de 2e dag krijgen zij methodegebonden (t)huiswerk en eventueel kunnen er enkele online lessen 
gevolgd worden. 

 
 
Neusverkouden kinderen 
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 
juli 2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. In dit geval is het 
advies vanuit de GGD om te testen. Wanneer de testuitslag negatief is mag uw kind weer naar school. 
Wanneer u ervoor kiest uw kind niet te laten testen mag uw kind weer naar school als het minimaal 24 uur 
volledig klachtenvrij is. https://www.boink.info/beslisboom  
 
 
Binnenkomst  

• Kinderen nemen afscheid buiten of op de speelplaats van de ouder en lopen tussen 8.15-8.30 uur 
zelfstandig naar de klas. Kinderen mogen meteen doorlopen naar hun eigen klas, waar hun leerkracht 
aanwezig is. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om voor 8.15 uur op het schoolplein te komen.  

• Wanneer een collega buiten loopt als surveillerende leerkracht, houdt een andere collega mede 
toezicht op de betreffende klas. Er ligt in de klas een opdracht klaar, waar de kinderen mee aan de slag 
kunnen gaan wanneer ze binnenkomen.  

• De groepen 1-2 komen binnen via de kleuteringang, de groepen 4, 5 en 6 komen binnen via de 
hoofdingang, de groepen 3, 7 en 8 komen binnen via de ingang bij de gymzaal. 
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Weer naar huis  

• Ouders wachten buiten of op de speelplaats. Geef andere ouders de ruimte om 1,5 meter afstand aan 
te houden wanneer zij dit prettiger vinden.  

• Leerkrachten letten op een veilige manier van naar huis gaan. Kinderen komen naar buiten door 
dezelfde deuren als bij binnenkomst.   

 

Oudergesprekken 
• De oudergesprekken kunnen in principe weer gewoon op school plaatsvinden. Bij gesprekken op school 

zullen onze leerkrachten indien mogelijk de 1,5 meter afstand blijven handhaven. In overleg blijft het 
voeren van digitale gesprekken ook tot de mogelijkheden behoren.  

 
Let op: 

• Indien uw  kind (of een gezinslid) besmet is met het coronavirus, vragen we u dit meteen door te geven 
op school. U kunt dit doen door een mail te sturen naar berckacker@veldvest.nl.  Er zal dan contact 
met u worden opgenomen. 

• Berichtgeving aan de ouders en leerlingen van de groep over een besmetting gebeurt per direct als de 
besmetting bij school bekend is geworden. Dit gebeurt altijd anoniem.   

• Deze handelswijze (voorgeschreven door de GGD) betekent nog steeds dat op elk moment van de dag 
het besluit kan moeten worden genomen een aantal leerlingen uit een groep naar huis te sturen, of 
niet op school te laten komen.  

• Ook in het geval van vervangerstekort, bij ziekte van de leerkracht, kan het zijn dat een groep kinderen 
niet naar school kan komen. 

• Na 5 dagen quarantaine mogen kinderen waarvan de ouders schriftelijk (via de mail of parro aan de 
leerkracht) hebben laten weten dat de leerling getest is en de uitslag negatief is, weer naar school. 

• Indien kinderen niet getest worden, houdt dit automatisch een quarantaine van 10 dagen in. Deze 
leerlingen mogen dan, mits ze geen klachten hebben, weer naar school.  
Leerlingen in quarantaine krijgen (t)huiswerk en kunnen op een beperkt aantal momenten online 
lessen in de groep volgen. 
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Aanvullende maatregelen 
 
Als school nemen wij onderstaande maatregelen in acht om een veilige omgeving voor kinderen en 
personeel te kunnen blijven waarborgen: 
 

1 Algemene RIVM-
richtlijnen 

- Was je handen met regelmaat minimaal 20 seconden lang 
met water en zeep. Hierna drogen we de handen aan een 
papieren handdoekje dat daarna weggegooid wordt. 
Dit doen we in ieder geval voordat je naar buiten gaat, als 
je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk 
voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest. 

- We hoesten en niezen in onze elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van je neus 

en gooi deze daarna weg. 
- Schud geen handen. 
- Scholen melden zich bij de GGD wanneer er een 

ziektegeval (corona) binnen de school geconstateerd 
wordt. 

2 Afstand - Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand 
bewaard te worden.  

- Tussen personeelsleden en leerling hoeft geen 1,5 meter 
afstand bewaard te worden.  

- Tussen personeelsleden onderling wordt, waar mogelijk, 
1,5 meter afstand bewaard. 

3 Hygiëne In ieder klaslokaal zijn de volgende materialen aanwezig: 
- Zeeppompje (handen wassen zie RIVM richtlijnen), 

handen worden in ieder geval op de volgende momenten 
gewassen: bij binnenkomst op school en na de 
pauzemomenten) 

- Papieren handdoekjes 
- Oppervlaktesprays (voor de schoonmaak van tafels, 

stoelen en materialen, iedere leerling heeft een vaste 
plek, in ieder geval aan het einde van de dag en bij 
wisseling van plek wordt alles schoongemaakt). 

4 Hygiëne leermiddelen Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en 
werkplek worden bij gebruik door meerdere leerlingen met 
regelmaat schoongemaakt. Ook materialen die met regelmaat 
door meerdere leerkrachten worden gebruikt worden met 
regelmaat schoongemaakt.  

5 Schoonmaak Dagelijks intensieve schoonmaak door het schoonmaakbedrijf 
Essential, contactpunten worden daarbij 2x per dag gedaan.  
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6 Ouders, vrijwilligers en 
externe professionals 

- Aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s), vrijwilligers 
en/of (externe) professionals is toegestaan. De school kan 
zelf aanvullende afspraken opstellen m.b.t. ieders 
veiligheid, Deze kunnen afhankelijk zijn per situatie.  

7 Binnenkomst school en 
looproutes 

- Kinderen van alle groepen komen zelfstandig naar binnen.  
- De kinderen van groep 1-2 komen de school in via de 

kleuteringang.  Een leerkracht vangt deze kinderen bij de 
buitendeur op. 

- De kinderen van groep 4, 5A, 5B en 6 komen de school in 
via de hoofdingang.  

- De kinderen van de groepen 3, 7 en 8 komen de school in 
via de zij-ingang ( kant van de gymzaal). 

8 Pauzebeleid De kinderen mogen vrij door elkaar heen bewegen.  

9 Medisch handelen Lichte medische handelingen (zoals het plakken van een 
pleister) kunnen zonder bescherming worden uitgevoerd, 
tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen 
bij betrokken zijn.  

10 Gezondheidsbeleid 
kinderen 

Als school passen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM 
toe.  
- Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen vanaf 12 juli 
2021 weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, 
benauwdheid of veel hoesten. 

- Ouders kunnen bij corona gerelateerde klachten bij hun 
kind via de GGD een coronatest aanvragen. 

- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen 
worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van 
ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 

- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep 
behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school). 

- Als een leerling tijdens schooltijd corona gerelateerde 
klachten ontwikkelt, wordt het direct door een ouder 
opgehaald. 

- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet 
hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. De 
leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij 
na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie 
voor meer informatie over thuisblijven: 
rci.rivm.nl/leefregels 
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11 Gezondheidsbeleid 
personeel 

Als school passen wij de adviezen en richtlijnen van het RIVM 
toe.  
- Personeelsleden met corona gerelateerde klachten komen 

niet naar school.  
- Personeelsleden met corona gerelateerde klachten 

worden getest conform de zorgaanpak.  
- Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, 

moet hij/ zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. 
Het personeelslid mag pas weer naar school als hij/zij na 
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie 
voor informatie: lci.rivm.nl/ leefregels.  

12 Consequenties voor 
aanbod 

- Bij groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en 
excursies wordt per activiteit bekeken of dit 
georganiseerd kan worden binnen alle richtlijnen.   

 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen kunt u altijd contact 
opnemen.  
 
 

Met vriendelijke groet,  

Julia Herijgers | MT-lid 

Henny van Nunen | Locatieleider 

Lineke Wijman | Directeur 


