
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 

Afgelopen dinsdag meldde de minister president: de (speciale) basisscholen gaan weer volledig open. De 

overheid heeft dat besloten, omdat onderzoek laat zien dat kinderen een beperkte rol spelen in de 

verspreiding van het virus, inclusief de Britse variant. Dat vinden wij goed nieuws, want nergens leer je zo 

fijn als op school. Tegelijkertijd is het van essentieel belang dit goed en veilig doen.  

Zo’n nieuwe fase kan spannend zijn en zorgt opnieuw voor allerlei regels. Voor u, onze leerlingen en voor 

ons. Want het schoolgaande leven zoals we het eerder gewend waren en het liefst weer zouden willen is 

nog niet mogelijk. Onderstaand leest u hoe we er samen met u, leerlingen en onze medewerkers voor 

kunnen zorgen dat de scholen veilig weer open kunnen.  

 
Belangrijk: het definitieve protocol van de PO-raad is nog niet bekend 

In dat protocol geven zij regels en handvatten voor het (speciaal) basisonderwijs. Als de regels of onze 

aanpak daardoor moeten veranderen, krijgt u van ons een nieuw bericht. De onderstaande aanpak geldt 

binnen Openbaar Onderwijs Groningen op basis van de op dit moment bekende informatie. 

 
Vanaf maandag 8 februari verwachten wij alle leerlingen weer op school 

Dan stopt ook ons onderwijs op afstand. Leerlingen zijn dan verplicht om naar school te komen. 

Leerlingen blijven wel thuis als zij klachten hebben. Dit is hetzelfde als voor de lock down. Dus: 

 Heeft uw kind last van hoesten, koorts vanaf 38 graden en/of benauwdheidsklachten? 

 Heeft een huisgenoot/gezinslid (ongeacht leeftijd) met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

 Heeft uw kind het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld met een 

coronatest? 

 Heeft een huisgenoot/gezinslid het coronavirus en heeft uw kind in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

 Moet uw kind in quarantaine vanwege direct contact met iemand bij wie het nieuwe coronavirus 

is vastgesteld? 
 

Is het antwoord op één of meerdere van deze vragen ‘ja’? Dan blijft uw kind thuis. Meld dat zo snel 

mogelijk aan de leiding van de school. Tot nu toe is het beleid bij neusverkoudheid, chronische 

verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts ongewijzigd. Uw kind kan dan wel naar school. Mocht dit aan 

de hand van het OMT-advies veranderen dan hoort u dit van de school van uw kind(eren). 
 

Uitzonderingen op de aanwezigheid zijn er bijvoorbeeld als uw kind of een huisgenoot aantoonbare 

medische redenen heeft om uw kind thuis te houden. Dit bespreekt u met de school van uw kind(eren).  
 

  

Aan alle ouders en verzorgers van leerlingen 

van de basisscholen van Openbaar Onderwijs 

Groningen 

4 februari 2021   

Opening basisscholen 8 februari   
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Er geldt een aantal nieuwe maatregelen 

Alle maatregelen hebben als doel: het aantal contacten en reisbewegingen zo laag mogelijk houden. Dan 

krijgt het virus zo min mogelijk de kans om zich te verspreiden. Daarnaast is bron- en contactonderzoek 

gemakkelijker bij weinig nauwe contacten. Mocht er tóch een coronabesmetting plaatsvinden, dan 

hoeven er bovendien minder leerlingen en medewerkers thuis te blijven. 

 

 We proberen klassen zoveel mogelijk apart te houden 

We proberen zoveel mogelijk om verschillende klassen niet in contact met elkaar te laten 

komen. Leerlingen doen activiteiten alleen met de klasgenoten en gaan niet in dezelfde ruimte 

aan het werk als leerlingen van andere klassen. In groep 4 t/m 8 wordt gekeken naar de 

mogelijkheid om binnen de klas met vaste kleinere groepjes te werken. Hoe dit precies gaat 

verschilt per school. Uw kind hoort van de leerkracht hoe dit in de klas werkt.  
 

 Het brengen en halen van uw kind gaat anders dan anders: 

Daarbij vragen we u op een aantal punten te letten: 

 Kinderen worden gebracht door één ouder of verzorger. 

 We vragen u tijdens het brengen en halen een mondkapje te dragen. 

 Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Ouders blijven buiten.  

 We spreiden het brengen en halen zoveel mogelijk. Dat kan door verschillende begin- en 

eindtijden. Ook verspreiden wij binnenkomende en vertrekkende leerlingen over 

verschillende ingangen als dat mogelijk is. U hoort van de school hoe dit gaat. 

 Laat kinderen die zelfstandig naar school kunnen komen zoveel mogelijk zelf naar school 

en zoveel mogelijk zelf naar huis gaan. Doe dit alleen als dat veilig kan. 

 We vragen leerlingen in groep 7 en 8 een mondkapje mee naar school te nemen 
Dit is een dringend advies. De leerlingen van groep 7 en 8 dragen de mondkapjes wanneer zij 

door gangen lopen en de kans hebben om anderen tegen te komen. De school vertelt de 

leerlingen of, waar en wanneer zij een mondkapje dragen. 

 
Wat doen wij nog meer aan gezondheid en veiligheid? 

 Onze medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar en hebben zo min mogelijk contact 

met elkaar, ook tijdens pauzes en andere momenten. 

 Waar dat noodzakelijk is, voeren wij eenrichtingsverkeer in de gangen in. 

 Op school vindt alleen onderwijs plaats en geen andere activiteiten. 

 We laten alleen mensen toe op school die noodzakelijk aanwezig moeten zijn voor het 

onderwijs. 

 We zorgen voor goede ventilatie. Hierover ontvangt u voor 8 februari aanvullende informatie. 

 Leerkrachten gaan indien het werk dit toelaat zo snel mogelijk na de les naar huis om thuis 

verder te werken. 
 

We zorgen ook steeds voor goede hygiëne 

Vanaf 8 februari maken de schoonmakers op al onze scholen elke dag één keer extra schoon. Daarbij 

letten we vooral op contactpunten en sanitair. Ook zorgt de school er doorlopend voor dat leerlingen vaak 

hun handen wassen. Als laatste maken we (samen met de leerlingen) materialen en leermiddelen 

regelmatig schoon. 

Wat gebeurt er als iemand op school corona heeft? 

De regering heeft bepaald dat leerlingen en medewerkers die in nauw contact zijn geweest met iemand 

die besmet is met het coronavirus 5 dagen thuis moet blijven. Dat betekent dat als een leerling besmet 

is, de hele klas of groep thuis moet blijven. Tijdens deze 5 dagen zorgen wij voor onderwijs op afstand. 

Omdat we in groep 4 tot en met 8 werken in kleinere groepjes, hoeft bij een besmetting niet altijd de hele 

klas thuis te blijven. Dit verschilt per situatie en wordt bepaald door de GGD. 

 Na 5 dagen kunnen leerlingen en leerkrachten zich laten testen 

Is de uitslag negatief (en de leerling of leerkracht is dus niet besmet), dan kan de leerling of 

leerkracht de volgende dag weer naar school. Vanaf dat moment stopt het onderwijs op afstand 

en gaan we verder met onderwijs op school. 
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 Doet een leerling geen coronatest?  

Dan moet de leerling 5 dagen langer thuisblijven. Omdat we dan ook weer onderwijs op school 

geven, kunnen wij daarnaast geen onderwijs op afstand garanderen voor leerlingen die nog 5 

dagen thuis moeten blijven. Daarom adviseren wij om na 5 dagen een test te doen. 

 

Let op: de buitenschoolse opvang blijft gesloten 

Bij de kinderopvang is voorlopig, net als de afgelopen tijd, alleen noodopvang mogelijk voor schoolgaande 

kinderen van ouders/verzorgers met cruciale beroepen. We werken samen met de 

kinderopvangorganisaties om contact tussen verschillende schoolklassen en -groepjes waar mogelijk ook 

na schooltijd te voorkomen. 

Onze scholen werken allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten 

Daarin letten we op veilig, verantwoord en uitvoerbaar onderwijs. Daarbij staat het belang van uw kind 

uiteraard voorop! Ondertussen blijven we kritisch nadenken over hoe elke regel op elke schoollocatie het 

best tot zijn recht komt. We bereiden ons voor op situaties waarin leerlingen thuis moeten blijven. Ook in 

de komende maanden kunnen we te maken krijgen met besmettingen. Wij hopen natuurlijk dat dat niet 

nodig is, maar zorgen in elk geval dat we klaarstaan om snel en adequaat over te schakelen naar 

onderwijs op afstand. 

 

Onze basisscholen hebben bijvoorbeeld verschillende gebouwen, onderwijssoorten en klasgroottes. 

Daarom kan het per school verschillen hoe de school bovengenoemde maatregelen uitvoert. Daarmee 

willen we met maatwerk het beste doen voor elke leerling en recht doen aan de verschillen die ons 

onderwijs kleur geven. 

Deze tijd vraagt veel van u en van ons: samen maken we er het beste van! 

We zijn blij dat de leerlingen weer naar school kunnen, alleen het is natuurlijk nog geen normale 

schoolsituatie. We begrijpen dat de bovenstaande maatregelen vervelend of lastig kunnen zijn voor u of 

uw kind. Ook voor ons betekent het opnieuw aanpassen en dat is niet altijd makkelijk. We vragen u 

daarom om geduld en begrip.  

Als het even lastig is, of u komt ergens mee in de knel, laat het ons gerust weten. Zoals u van ons gewend 

bent stellen we alles in het werk om een positieve draai te geven aan deze coronatijden. We kijken uit 

naar maandag en zijn vol vertrouwen dat we daarin ook de komende tijd weer samen optrekken.  

 

Belangrijk: het definitieve protocol van de PO-raad is nog niet bekend 

In dat protocol geven zij regels en handvatten voor het (speciaal) basisonderwijs. Als de regels of onze 

aanpak daardoor moeten veranderen, krijgt u van ons een nieuw bericht. De bovenstaande aanpak geldt 

binnen Openbaar Onderwijs Groningen op basis van de op dit moment bekende informatie.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

  
 

 

 

 

 

Akkelys Lukkes 

Voorzitter College van Bestuur 

 


