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Aanleiding  
De afgelopen periode zijn de scholen gesloten geweest en het land bevindt zich in lockdown. De 
leerlingen kregen sinds 4 januari thuisonderwijs en alleen kinderen uit kwetsbare situaties en met 
ouders in cruciale beroepen, zijn op school geweest.  
Nu de overheid heeft aangekondigd dat de scholen weer opengaan, hebben wij wederom een 
nieuwe versie van ons kwaliteitsplan opgesteld. Zolang er nog maatregelen gelden, beschrijven wij 
de consequenties daarvan en de aanpak voor onze school, in dergelijke kwaliteitsplannen. Dit om 
steeds zoveel mogelijk de veiligheid én kwaliteit te kunnen waarborgen voor leerlingen, leraren en 
ouders. Dit kwaliteitsplan bevat aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie met de leerkrachten 
voor de voorjaarsvakantie. Deze versie vervangt voorgaande versie van februari. Rond de 
meivakantie evalueren wij dit kwaliteitsplan en sturen wij mogelijk bij. 
De maatregelen en werkwijzen in dit kwaliteitsplan hebben in eerste instantie het doel de 
mogelijkheid op verspreiding van het COVID-19 virus, zo veel mogelijk beperken. Daarnaast staat het 
gevoel van veiligheid van het team voorop in onze specifieke keuzes. Bij het opstellen van dit 
kwaliteitsplan is de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de Wet Medezeggenschap op 
Scholen.  
 
Samenvatting belangrijkste maatregelen per 8 februari op Het Kofschip: 

1. Alle leerlingen zonder klachten gaan fysiek naar school, indien dit mogelijk is. *  
2. Leerlingen met (milde) klachten blijven thuis en komen pas naar school indien zij 24 uur 

klachtenvrij zijn. Indien de klachten langer dan 24 uur aanhouden, laten zij zich testen. 
Indien zij zich niet laten testen blijven zij 10 dagen thuis. Alleen bij eerder bekende 
chronische klachten kan hier in overleg een uitzondering voor gemaakt worden. De 
leerkracht is beslissingsbevoegd bij het naar huis sturen. Ook leerlingen die al COVID gehad 
hebben en opnieuw (milde) klachten hebben, blijven thuis tot zij negatief getest zijn of 24 
uur klachtenvrij zijn. 

3. Leerlingen en leraren houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Leerlingen in groep 7 en 8 
houden afstand tot elkaar als zij in de school zijn. Zij zitten in de klas naast een vast 
tafelmaatje. *  

4. Ouders van kinderen uit groep 1 tot en met 6 mogen hun kind naar school brengen, maar 

blijven bij het brengen en halen buiten de school achter de hekken (bb) en muurtjes (ob). 

Ouders houden afstand en dragen vanaf de paadjes bij de onderbouw een mondkapje. 

5. Leerlingen in de groepen 1 & 2 hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

Vanwege persoonlijk maatwerk proberen we ook in de groepen 1 & 2 de leerlingen zoveel 

als mogelijk afstand tot leerkracht te laten houden. Ouders van deze groepen worden 

hierover separaat geïnformeerd.  

6. Leerlingen in de groepen 3 t/m 6 hoeven onderling geen afstand te bewaren. Tot 

volwassenen wordt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand gehouden.  

7. Voor leerlingen in de groepen 7 & 8 is het verplicht om een mondkapje te dragen als zij niet 

achter hun tafeltje zitten. Zodra zij het gebouw binnenkomen dragen zij een mondkapje, tot 

zij aan hun tafeltje zitten.  Op deze wijze proberen wij te voorkomen dat de hele klas in 

quarantaine moet bij een besmettingsgeval.* 

8. Indien er een leerling in de groepen 1 t/m 6 positief getest is, moeten alle leerlingen van die 

groep vijf dagen in quarantaine. In de groepen 7 en 8 werken we met cohorten.* 

9. De groepen blijven in principe in hun eigen lokaal. Zij worden niet gemixt met andere 

groepen op bijvoorbeeld de leerpleinen. Bij het buitenspelen mogen de leerlingen wel 

tegelijk op het schoolplein, maar blijven vanaf groep 3 bij de eigen groep.  
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10. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. In specifieke 

situaties vragen wij aan volwassenen een mondkapje te dragen. *   

11. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  

12. Na school gaan alle leerlingen direct naar huis. De reguliere BSO is gesloten. De noodopvang 

is open voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben. En voor kinderen die 

thuis in een lastige situatie zitten. 

13. Na lestijd blijven personeelsleden in hun lokaal, óf werken verder vanuit huis.  

14. Bij het buitenspelen en de TSO worden de groepen niet gemengd en beperken alle 

leerlingen het fysiek contact zoveel als mogelijk.  Er zijn altijd maximaal 2 groepen tegelijk op 

het schoolplein, ieder op het eigen aangewezen deel van het plein. * 

Daarnaast blijven de (hygiëne)maatregelen van het RIVM van kracht. Zoals het OMT aangeeft, is 
het extra van belang dat die worden nageleefd. 

 
*Zie verderop in dit plan voor toelichtingen op bovenstaande punten.  

 
Aanpak organisatie en aanbod algemeen 

Het Kofschip heeft beide locaties dagelijks open, gedurende aangepaste schooltijden. Omdat de 

groepen over 2 locaties verspreid zijn, zijn verschillende start- en eindtijden niet nodig. Wel zullen de 

groepen hun eigen ingangen gebruiken (zie verderop in document). Deze situatie zal zo blijven tot er 

nieuwe maatregelen en protocollen zijn, óf tot zij komen te vervallen. Het onderwijsaanbod is steeds 

hetzelfde, of we nu op school óf op afstand werken. Soms zal een deel van de groep in het lokaal op 

school zijn en het andere deel thuis hetzelfde onderwijs volgen. De verwerkingen van rekenen en 

taal gaan via Snappet. Zieke leerlingen mogen hun device op laten halen door iemand die geen nauw 

contact is. 

Thuisonderwijs/les op afstand 

Voor leerlingen die vanwege de RIVM-richtlijnen geen fysiek onderwijs mogen/kunnen volgen 

organiseren wij les op afstand. De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen via Google Meet inbellen en 

deelnemen aan de instructie doordat de leerkracht het scherm deelt. Via een webcam, die in de klas 

aanwezig is, kunnen de leerlingen vanuit thuis ook interactief deelnemen aan de activiteiten in de 

groep. We gebruiken een livestream die niet wordt opgenomen, maar waarop de kinderen en 

leerkracht in beeld kunnen komen. Wij verwachten dat ouders ervoor zorgdragen dat hiermee 

passend wordt omgegaan. 

Ook in het geval van een zieke leerkracht kan het zijn dat wij moeten kiezen voor les op afstand.  De 

schoolontwikkeling mag niet in gevaar komen doordat collega’s met andere taken de vervanging van 

zieke leerkrachten doen. Daarom kiezen wij in sommige gevallen voor thuisonderwijs. Bij het 

thuisonderwijs heeft het reken- en taalonderwijs prioriteit op de andere vakken.  

Groep 7 & 8 

De groepen  7 en 8 komen na de vakantie gewoon naar school om fysiek onderwijs te volgen. Zij 

dragen mondkapjes als zij niet aan hun tafel zitten. Ook de leerkrachten dragen mondkapjes als zij 

zich verplaatsen. De leerkracht houdt daarbij 1,5 meter afstand. Op deze wijze kan de leerkracht het 

onderwijs vanuit het klaslokaal blijven aanbieden, ook indien een deel van de groep vanuit huis op 

afstand werkt.  

Halen en brengen 

Op de Koningin Wilhelminalaan komen de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school indien dit 

mogelijk is. Er wordt niet gespeeld op het schoolplein vóór of ná school. In de ochtend gaat de deur 

om 8u20 open. De kinderen arriveren vanaf 8u20 bij school en gaan direct naar binnen naar de 
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leerkracht. De groepen op de bovenbouw hebben hun eigen ingangen via de brandtrappen of 

hoofdingang. Mochten ouders de kinderen van groep 5 of 6 zelf halen of brengen, dan is dit 

maximaal met één ouder tegelijk, komen de ouders nooit op het plein en wachten zij op minimaal 

1,5 meter van elkaar buiten de hekken. Ook wordt geadviseerd mondkapjes te dragen.  

Op het Turfstekerspad komt één ouder tegelijk het kind brengen of halen, tot aan de muurtjes en 

niet op de rest van het plein. Om de gelijke schooltijden op de onderbouw veilig te houden, vragen 

wij de ouders op de onderbouw een mondkapje te dragen bij het halen en brengen. Het 

mondkapje dient gedragen te worden vanaf het ingaan van een van de drie smalle toegangspaadjes 

naar het schoolplein (Maalkom, Gedempte Sluiskom of Hoofdenburgsingel). Ook vragen wij met 

klem uw kind tot aan de muurtjes te brengen en zeker niet meer stil te blijven staan om een praatje 

te maken bij het wegbrengen. Ouders volgen de looproute langs het muurtje heen en langs het hek 

terug en volgen hierbij de aanwijzingen op de grond. Het kind neemt afscheid bij het muurtje en 

loopt naar de leerkracht op het plein, waarna de ouder direct vertrekt.  

Bij het ophalen wachten de ouders op minimaal 1,5 meter van elkaar op de aangegeven stippen, mét 

een mondkapje op. Ook dan vertrekken zij direct als het kind hen heeft bereikt en lopen zij met hun 

kind volgens de looproute langs het hek het schoolplein af. 

De kinderen van de groepen 1 en 2 worden buiten door de leerkracht opgevangen vanaf 8u20. Om 

8u30 lopen zij met de hele groep tegelijk naar binnen. Zij gebruiken de reguliere ingang. De kinderen 

van de groepen 3 en 4 gaan zelf naar binnen en zorgen dat ze om 8u30 in de klas zijn. Kinderen van 

groep 3 gebruiken ingang bij Tante Kaatje. Kinderen van groep 4 gebruiken de reguliere ingang.   

LET OP: de overheid adviseert verschillende ophaal- en brengzones voor. Dit zou voor het 

Turfstekerspad verregaande logistieke restricties met zich meebrengen en wellicht ook weer 

gespreide tijden voor de groepen op de onderbouw betekenen. Indien alle ouders zich aan de 

bovenstaande afspraken houden, hopen wij deze restricties niet door te hoeven voeren.  

Uitzondering: 

Ouders van kinderen van de Peutertuin en van nieuwe leerlingen van de school mogen wel op het 

schoolplein komen (ook met mondkapje). Met hen worden aparte afspraken gemaakt.  

Schooltijden 

Omdat wij acht groepen verspreid over twee locaties hebben, lijkt het verder spreiden van de tijden 

nu niet noodzakelijk. De volgende voorlopige schooltijden gelden: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  

- alle groepen 8u30 tot 12u00 en 12u45 tot 14u45  

Woensdag   

- alle groepen 8u30 tot 12u15        

Na school gaan alle leerlingen direct naar huis. De BSO van Tante Kaatje en Kind en Co zijn nog 

gesloten. De noodopvang is open voor kinderen van cruciale beroepen en kwetsbare kinderen. Tante 

Kaatje coördineert dit. 

Tussenschoolse opvang (TSO)  
TSO medewerkers komen in principe niet in de school. Zij zijn op het schoolplein en dragen 
mondkapjes of faceshields. Onderwijspersoneel wat op het plein komt tijdens de TSO, draagt ook 
een mondkapje. Het tijdelijke aangepaste TSO rooster is als volgt: 
Groepen 1 en 2: 

Om 12u is de leerkracht buiten met de kinderen. De twee kleutergroepen mogen het gehele 
plein gebruiken.  Zij spelen buiten met TSO medewerkers van 12u-12u30 en dan haalt de 
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leerkracht ze weer op om 12u30. Vervolgens eten met leerkracht zolang als wenselijk is. 
Groepen 3 en 4:   
Zij eten 12u15-12u30 met leerkracht. Om 12u30 brengt de leerkracht de kinderen naar 
buiten. De kinderen die nog niet klaar zijn met eten blijven binnen bij de leerkracht,  
tot zij rustig hun lunch opgegeten hebben. Daarna gaan zij ook naar buiten. De groepen 3 en 
4 hebben elk een eigen deel op het schoolplein en worden niet gemengd. Om 13u haalt de 
leerkracht de kinderen weer buiten op. 

Groepen 5 en 6:  
Om 11u45 is de leerkracht buiten met de kinderen. Zij spelen buiten met Woest Zuid 
medewerkers van 11u45-12u15, iedere groep op een eigen deel van het plein.  Om 12u15 
haalt de leerkracht ze weer buiten op. Vervolgens eten ze met leerkracht vanaf 12u15 
zolang als wenselijk is.  

Groep 7 en 8: 
Zij eten 12u-12u15 met de leerkracht. Om 12u15 gaan zij zelfstandig naar buiten. De 
kinderen spelen van 12u15-12u45 met de Woest Zuid medewerkers, iedere groep op een 
eigen deel van het plein. Om 12u45 komen de kinderen via hun eigen afgesproken ingang 
weer binnen.   

 
Ook tijdens de TSO-buiten geldt de 1,5m maatregel tussen volwassenen. Wij vragen alle TSO-
medewerkers een mondkapje te dragen, ook buiten. De thuisblijfregels voor het personeel gelden 
ook voor alle TSO-medewerkers. Indien het te hard regent, kan het buitenspelen op dat moment 
niet doorgaan en pauzeren de kinderen binnen met de leerkracht. 
Na evaluatie blijkt dat slechts een handjevol kinderen graag thuis wil eten tijdens de TSO. Dat brengt 
de veiligheid niet in gevaar. Wij vragen de ouders van leerlingen die graag weer thuis willen eten, dit 
met de leerkrachten af te stemmen. Ouders komen voor het halen en brengen rond de TSO niet op 
de pleinen.  

 
COVID-19 besmettingen 

− Een positief geteste leerling gaat thuis in isolatie met het hele gezin, tot zij op advies van de 

GGD weer naar buiten mogen. Actuele informatie over o.a. nieuwe testmethoden (blaastest) 

vindt u op hier. Een testafspraak maakt u via coronatest.nl of bel 0800-1202. Indien het kind in 

de besmettelijke periode op school is geweest, moeten de klasgenoten ook direct 5 dagen in 

quarantaine. In overleg met de GGD kan dit ook een déél van de klas (een cohort) zijn. Na vijf 

dagen kunnen zij getest worden en bij een negatieve uitslag weer naar school. Wij vertrouwen 

erop dat iedereen deze afspraken nakomt ten behoeve van het collectieve belang. Voor de 

andere gezinsleden van deze klasgenoten bepaalt de GGD het protocol. 

De leerkracht geeft indien de hele klas thuis is, deze 5 dagen vanuit huis thuisonderwijs. Indien 

hij/zij niet binnen 1,5 meter van de leerlingen geweest is, is het geen quarantaine, maar 

thuiswerken. Uiteraard is de leerkracht extra alert op klachten. 

Indien er na deze 5 dagen geen klachten zijn ontwikkeld, zal de leerkracht weer op school 

komen werken. De kinderen die negatief getest zijn, kunnen ook weer naar school komen. 

Indien er een besmettingsgeval is in de groep, moeten ook het onderwijspersoneel wat binnen 

1,5 meter met het positief geteste kind is geweest, in quarantaine met het hele gezin. Na 5 

dagen dienen ook zij getest te worden. Bij een negatieve uitslag kunnen zij weer naar school. 

 

− Het testen van kinderen na een besmetting in de klas is zeer wenselijk, maar kunnen we niet 

verplichten. De kinderen die niet worden getest, omdat bijvoorbeeld hun ouders dat niet willen, 

moeten nog vijf dagen langer in quarantaine, dus in totaal 10 dagen. Zij komen na die 10 dagen 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
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weer naar school, mits klachtenvrij. 

 

− Wij vragen ouders om ook steeds zelf bij de leerkracht te melden indien iemand in het gezin 

besmet is met COVID-19. De GGD doet er vaak wat langer over voordat het bij de school 

binnenkomt. Ouders bespreken met de school de quarantaineregels die de GGD hen heeft 

voorgeschreven. De GGD kan deze steeds aanscherpen en de situatie kan per gezin verschillen. 

Daarom is overleg ook altijd noodzakelijk vóórdat een kind van een besmet huishouden weer op 

school komt.  

 

− Een positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie. Als de medewerker in de besmettelijke 

periode op school is geweest, dan worden de ouders van de leerlingen uit de betreffende groep 

geïnformeerd door de school. De leerlingen mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten 

hebben die passen bij COVID-19. Ook de collega’s waarmee goed afstand is gehouden, en dus 

onder de overige contacten vallen, worden door de school op de hoogte gebracht. De collega’s 

kunnen gewoon naar school, maar moeten hun gezondheid extra in de gaten houden. 

 

− De school dient zich bij communicatie over besmettingen op school te houden aan de wet- en 

regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. 

Naar huis sturen 

Wanneer een personeelslid gedurende de dag COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt gaat het 

personeelslid naar huis. Het is mogelijk dat de ouders wordt gevraagd de kinderen op te halen en dat 

er thuisonderwijs wordt opgestart.  

Als een leerling COVID-19 gerelateerde klachten ontwikkelt of blijkt te hebben, wordt de ouders 

ingeseind en wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald. Bij het ophalen dienen ouders 

buiten school te blijven en afstand te houden. Bij twijfel gaan de kinderen naar huis. Wij vragen de 

ouders om het kind te laten testen. Als ouders ervoor kiezen hun kind niet te laten testen, blijven 

leerlingen 10 dagen thuis. 

 

Zieke collega’s  

Leerkrachten kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het COVID-19 virus. Zij doen 

elke ochtend vóór zij gaan werken de gezondheidscheck: 

gezondheidscheck%20versie%2026%20nov. Leerkrachten met gezondheidsklachten moeten 

thuisblijven en wij verwachten dat zij zich direct laten testen via de (snel)test van de GGD. 

Leerkrachten kunnen hun werk hervatten zodra zij een negatieve testuitslag hebben of nadat ze 24 

uur klachtenvrij zijn. Ook blijft een leerkracht thuis in het geval van besmetting van een huisgenoot, 

een huisgenoot met klachten én koorts of quarantaine na contact met iemand met een COVID-19 

besmetting. 

Als een leerkracht thuis is, dan kijken wij of vervanging mogelijk is. Indien dit niet het geval is, zal het 

thuisonderwijs mogelijk weer opgestart worden. Bij het thuisonderwijs heeft het reken- en 

taalonderwijs de eerste prioriteit. 

 

Zieke leerlingen 

Kinderen die (milde) klachten hebben, blijven thuis.  Dat is uiteraard bij koorts, benauwdheid of 

hoesten, maar ook bij een neusverkoudheid met eventueel incidenteel hoesten. Indien een kind 

toch op school is, of gedurende de dag klachten ontwikkelt, wordt het naar huis gestuurd. Bij twijfel 

nemen we het zekere voor het onzekere en gaat het kind naar huis. Er wordt geadviseerd om het 

file:///C:/Users/MaartjevandenHeuvel/Downloads/gezondheidscheck%20versie%2026%20nov.pdf
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kind te laten testen. Óók kinderen die al COVID gehad hebben, blijven op advies van de GGD thuis bij 

neusverkoudheid of andere corona gerelateerde klachten. De GGD adviseert ook deze kinderen 

eerst te laten testen alvorens zij weer naar school zouden komen. Als ouders ervoor kiezen hun kind 

niet te laten testen, blijven leerlingen 10 dagen thuis.  

− De eerder gecommuniceerde beslisboom wordt momenteel niet gebruikt, omdat de 

leerlingen thuis dienen te blijven bij alle soorten klachten.  

− Leerlingen die ziek thuis zijn, volgen vanaf groep 3 het onderwijs wat in de klas gegeven 

wordt vanuit huis. Er is een webcam die op de klas gericht staat, waardoor de kinderen de 

lessen mee kunnen krijgen. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen van de leerkrachten 

werkpakketjes mee en een beschrijving wat er per dag gedaan kan worden, net zoals het nu 

gaat.  

Niet ziek, toch thuis? 

Alle kinderen moeten naar school indien ze klachten vrij zijn. In bijzondere gevallen kunnen wij bij 

hoge uitzondering de keuze maken een kind thuisonderwijs aan te bieden, terwijl er niemand 

COVID-19 heeft en het zelf geen gerelateerde klachten heeft. Mochten leerlingen naar onze mening 

ongeoorloofd thuisgehouden worden blijven wij in nauw contact met de ouders, maar wordt er ook 

melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar en wordt waar mogelijk de GGD-arts ingeschakeld om 

mee te denken. 

Mondkapjes 

- Wij verwachten van ouders die hun kinderen halen en brengen naar het Turfstekerspad, dat zij 

mondkapjes dragen.  

- Ook TSO medewerkers dragen mondkapjes.  

- Indien er afspraken met externen in de school plaatsvinden, verwachten wij dat men een 

mondkapje draagt tot men, ruim uit elkaar, heeft plaatsgenomen.  

- Tijdens het opstarten (8u20 en 8u30) en naar huis gaan (14u45-14u55) draagt het 

onderwijspersoneel ook op de schoolpleinen een mondkapje. Als er externen bij de deur worden 

ontvangen wordt een mondkapje gedragen tot men zit. Onderwijspersoneel op de bovenbouw 

draagt een mondkapje tijdens schooluren (8u30-14u45) als zij zich verplaatsen.  

- Het staat de medewerkers vrij zelf te besluiten om ook in andere situaties mondkapjes of 

faceshields te dragen.  

- Leerlingen in groep 7 en 8 dragen mondkapjes als zij de school in komen en als zij opstaan van hun 

tafeltje. Wij vragen daarom aan ouders van de leerlingen van de groepen 7 en 8 om mondkapjes 

mee te geven aan de kinderen.  

Fysiek contact   

Er is alleen fysiek contact indien strikt noodzakelijk (troosten, pleistersplakken etc.) In die gevallen 

kunnen medewerkers ervoor kiezen handschoenen en mondkapjes te gebruiken. We wassen vaak 

onze handen. We denken eraan niet aan ons gezicht zitten.  

- Volwassenen en leerlingen houden afstand tot elkaar.   

- Leerlingen in de groepen 1 & 2 hoeven onderling geen afstand te houden. De afstand tot de 

leerkracht wordt in de specifieke groepen besproken en betreft maatwerk.  

- Leerlingen in de groepen 3 t/m 6 hoeven onderling geen afstand te houden, maar houden in 

principe 1,5 meter afstand tot de leerkracht. 

- Leerlingen in de groepen 7 & 8 houden tot de leerkracht 1,5 meter afstand en proberen 

onderling de afstand te houden waar mogelijk. Bij het buitenspelen beperken zij fysiek 

contact zoveel als mogelijk. 
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- Voor leerlingen in de groepen 7 & 8 is het verplicht om een mondkapje te dragen als zij niet 

aan hun tafel zitten.   

Dit geldt ook voor alle leerlingen en onderwijspersoneel bij specifieke situaties waar de 1,5 

meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is.  

Maatregelen om afstand te waarborgen 
De tafeltjes bij groep 7 en 8 zullen per groepje van twee of drie op zoveel afstand als mogelijk in de 
ruimte komen staan. Zo hebben de leerlingen zoveel mogelijk vaste tafelmaatjes. 
Leerkrachten kunnen een mondneusmasker en/of face-shield dragen en ook handschoenen zijn 
aanwezig. Ook kunnen zij indien gewenst plexischermen op hun bureaus plaatsen. Het standaard 
dragen van een mondneusmasker wordt door het OMT niet geadviseerd. 
Om de werkplekken van de leerkrachten en overige medewerkers komen weer de grondafzettingen, 
waar leerlingen achter dienen te blijven. Met zwangere collega’s en collega’s die zich om welke 
reden dan ook niet veilig voelen, maken we maatwerk afspraken. Het kan daarom zijn dat er per 
groep verschillende afspraken en maatregelen zijn. Dit is voor ons de enige wijze om open te kunnen 
en vragen daarom begrip hiervoor. Leerkrachten hoeven zich in geen geval te verdedigen voor hun 
persoonlijke keuzes en wensen. 
 
Ventileren  
Het ventileren van onze oude gebouwen is lastig, maar volgens het bestuur voldoen wij aan het 
bouwbesluit en dus aan de ventilatie eisen rondom COVID-19. De ventilatieroosters zijn inmiddels 
schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Bij het bestuur ligt een aanvraag voor extra 
ventilatiemogelijkheden, indien we met alle groepen gaan samenvoegen op het Turfstekerspad. 
Wij zullen tot die tijd in elke ruimte in ieder geval 1 raam gedeeltelijk open hebben. Ook zetten wij 
de ramen en deuren extra gedurende 10-15 minuten volledig open, wanneer de ruimtes leeg zijn 
tijdens bijvoorbeeld de pauzes en voor en na schooltijd. 
 
Eten en drinken  

− Leerlingen mogen bekers meenemen die zij zelf openkrijgen. 

− Traktaties blijven voorverpakt. 

− De koelkasten worden voorlopig weer niet gebruikt.  

− Leerkrachten kunnen verschillend omgaan met hulp aanbieden bij openen van pakjes en 
bekers. Zij zullen dit zelf met u communiceren. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

− Iedereen moet goed zijn handen wassen voor en na het eten. 
 

Communicatie met ouders  

Bij de huidige maatregelen zijn ouders in principe niet welkom in school. 

Met ouders die bij hoge uitzondering, op afspraak in de school komen, gaan we tijdens schooltijd 

niet de klassen in en worden zo min mogelijk oppervlakken aangeraakt. Alles wordt na afloop zo 

mogelijk schoongemaakt.  

Oudergesprekken vinden digitaal plaats. In bijzondere situaties kan ervoor gekozen worden het 

oudergesprek op school plaats te laten vinden. Dit is ter beoordeling van de leerkracht. 

Ouders kunnen altijd via de Parro app met leerkrachten communiceren. Directie en IB komen graag 

via telefoon en mail in contact met ouders.  

Er is wekelijks een online koffiemoment met directeur Maartje op donderdagen om 8u30-9u30 (let 

op, nieuwe tijd!). Dit vervangt voorlopig het buitenlopen van Maartje, omdat ouders niet meer stil 

mogen blijven staan bij het wegbrengen.  

Er is vanaf nu ook wekelijks een online koffiemoment met intern begeleider Hannah op maandagen 

om 8u30-9u30 (let op, nieuwe tijd!).  

Ouders kunnen voor beide koffiemomenten inbellen via de link Teams koffiemomenten en hun 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZTYyZmU2NjMtMWNmZC00ZTU2LWJmMTYtM2UyZGE2MWY1ZTZi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252243397a7c-13d3-4477-86cd-30ed95b8c05c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be3ec785-30c6-4e95-bb62-2376152dc01d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=22af004e-d659-4cca-b637-8a89aa39a55c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
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vragen, opmerkingen, mededelingen etc. laagdrempelig kwijt bij Maartje of Hannah. Wij roepen 

ouders op vooral laagdrempelig even in te bellen, bij welke vraag of idee dan ook. 

Vanaf nu gaan ook de leerkrachten een keer per week een digitaal bijpraatmomentje organiseren. 

De ouders krijgen per groep van de leerkracht te horen wanneer dit plaats zal vinden. Ook de 

wekelijks terugkerende link voor die groep zal de leerkracht aan de ouders sturen in de week na de 

voorjaarsvakantie.    

Wie is er in de school? 
In de gebouwen komen naast de leerlingen de vaste medewerkers van Het Kofschip, Tante Kaatje 
(opvang 2-4 jarigen en noodopvang), en Jeugdplein (via hun eigen ingang). Verder indien strikt 
noodzakelijk eventueel de vaste TSO-medewerkers met mondkapjes, maar normaliter blijven zij 
zoveel mogelijk buiten. Tenslotte komen de vaste schoonmakers na schooltijd in de gebouwen.  
Uitzonderingen: 

− OT-gesprekken (met Intern Begeleider) zullen mogelijk in de school plaatsvinden. 

− Kennismakingen en rondleidingen met nieuwe ouders doen wij op gepaste afstand in de 

school, met 1 gezin tegelijk.  

− Tante Kaatje (Peutertuin) heeft andere afspraken. Nieuwe ouders mogen op fysieke 

afspraken en wenafspraken komen, op gepaste afstand en 1 ouder tegelijk. Brengen en halen 

bij de Peutertuin gaat via eigen ingang en ouders blijven buiten. Ouders zorgen dat zij vóór 

8u20 of ná 8u30 hun kind brengen en mogen dan bij wijze van uitzondering op het plein 

komen. Indien zij tussen 8u20 en 8u30 komen, mogen zij niet op het plein en loopt het kind 

zelf naar de ingang.  

− Ouders van nieuwe leerlingen die starten op Het Kofschip mogen bij hoge uitzondering wel in 

de school, indien dit noodzakelijk geacht wordt. IB-er beoordeelt dit met de leerkracht. 

− Klusbedrijven die onderhoud aan de school moeten plegen. 

Externen mogen slechts onder strenge voorwaarden de school in. Wij verwachten dat incidentele 

bezoekers tekenen voor de Gezondheidscheck. Ook staan er bij alle ingangen desinfectiezuilen, 

waarmee bezoekers hun handen dienen te desinfecteren. Er zijn via de administratie mondkapjes 

verkrijgbaar, voor bezoekers die er geen bij zich hebben.  

Alle personen (leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, ouders, TSO-medewerkers en 

externen) komen niet in de school indien hun huisgenoot in afwachting is van een coronatest. 

Groepsactiviteiten in de school 

Alle soorten vieringen en groepsactiviteiten zullen voorlopig slechts plaatsvinden met aanwezigheid 

van leerlingen en personeelsleden van de eigen groep. De groepen zullen geen activiteiten met 

andere groepen doen. 

Groepsactiviteiten buiten de school  

Voor groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies, schoolkampen en 

bibliotheekbezoek, geldt voorlopig dat wij ze niet plaats laten vinden.  

 

Bewegingsonderwijs 

Gymlessen in de kleuterklassen zullen tijdelijk alleen door de eigen leerkracht gegeven worden. 

Vanaf groep 3 t/m 8 vinden in de Bindelwijk plaats, met een aangepast rooster: 

- groep 6,7,8 op woensdag 

- groep 3,4,5 op donderdag 

De leerlingen houden waar mogelijk 1,5 afstand tot de gymleraar. Dat zal bij gym in een aantal 

gevallen niet lukken. Deze afweging is gemaakt in overleg met de docent bewegingsonderwijs. De 

kleedkamers blijven voor de school open.  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-08/Gezondheidscheck.pdf
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Instroom nieuwe leerlingen 

Nieuwe ouders mogen hun kind de eerste dagen persoonlijk bij de leerkracht op het schoolplein 

brengen als dit gewenst is (uiteraard met 1,5 meter afstand). De Intern Begeleider stemt af of het 

noodzakelijk/ wenselijk is dat de ouders in de school moeten komen. Indien dit het geval is, zijn de 

gezondheidscheck en de mondkapjes verplicht.  

Teamactiviteiten 

Het risico van een deel van de school te moeten sluiten als teamleden onderling besmet zouden 

raken is té groot. Alle (bouw)vergaderingen, meetings en teamstudiemomenten met meer dan 2 

personen vinden daarom enkel via Office Teams plaats.  

De leerpleinen worden niet door leerlingen gebruikt. De leerkrachten kunnen met maximaal 4 

personen op een van de leerpleinen lunchen, met minimaal 3 meter afstand tussen hen in.  

Indien een collega bij een andere collega binnen loopt, wordt minimaal 3 meter afstand gehouden.  

 

Regels na vakantie in het buitenland 

Het advies is niet te reizen en geen reizen te boeken (advies reizen). Mocht u door bijzondere 

omstandigheden toch naar het buitenland moeten reizen gaat u direct 10 dagen in quarantaine. Dit 

geldt voor iedereen die in het buitenland is geweest, dus ook voor kinderen. Na 5 dagen kunt u zich 

laten testen, ook zonder klachten. Bij een negatieve test kunt u uit quarantaine en kunnen kinderen 

weer naar school komen. Extra verlof aanvragen naar het buitenland worden momenteel niet 

goedgekeurd.  

Leerkrachtondersteuner 

De leerkrachtondersteuner heeft op beide locatie een heel lokaal ter beschikking. Hierin zullen 

maximaal 5 werkplekken ingericht worden, verspreid over het lokaal. Tussen twee sessies door 

zullen de werkplekken grondig worden gereinigd. Leerlingen die naar de leerkrachtondersteuner 

lopen op de bovenbouw, dragen een mondkapje tot zij op de werkplek zitten. De 

leerkrachtondersteuner zelf zal extra beschermende middelen gebruiken.  

 

Rekenklas 

De (gedeeltelijk naschoolse) rekenklas gaat door na de voorjaarsvakantie. Ouders ontvangen 

hierover nog bericht. 

Groep 3 

Groep 3 heeft het meeste achterstand opgelopen tijdens de scholensluiting. Dit omdat zij de 

basisvaardigheden van leren lezen, schrijven en rekenen heel lastig vanuit huis aangeleerd kunnen 

krijgen. Daarom zullen wij de komende maanden (en indien nodig jaren) extra tijd en aandacht aan 

deze groep gaan geven.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/in-thuisquarantaine-bij-aankomst-in-nederland

