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Samen gaan we ervoor: onderwijs op school. 

Weliswaar met beperkingen maar de deuren 

blijven open.
 Inmiddels zijn we weer wat maanden verder en is er nog niet heel veel veranderd voor het 

onderwijs m.b.t. de coronamaatregelen. Echter zijn er wel wat wijzigingen waar we u van op 
de hoogte willen brengen.

 Alle maatregelen halen we uit het protocol dat is opgesteld door de PO-raad/RIVM. Dit is 
een richtinggevend document waarin de uitwerking van het kabinetsbeleid vorm krijgt. Dit 
is een lijvig document waaruit we de belangrijkste onderdelen/wijzingen zullen aanstippen.

 We willen benadrukken dat testen/vaccineren altijd een keuze blijft van ouders. Op school 
zullen wij in geen geval kinderen testen en/of vaccineren. Mochten ouders ervoor kiezen 
om bijvoorbeeld niet te laten testen hebben we daar alle begrip voor.



Wettelijke kaders

NIEUW in het wettelijke kader is het volgende:

 Scholen mogen in overeenstemming met GGD in hun eigen situatie meer maatwerk 
leveren m.b.t. de maatregelen. Hierbij willen benadrukken vooral in overleg te gaan 
met de school (Maikel) om per situatie te kijken wat het beste is met inachtneming van 
de maatregelen

 Leerkrachten mogen vrijwillig tweekeer per week een zelftest doen. Hiervoor worden 
testen beschikbaar gesteld

 Thuisblijfregels leerlingen: uitzondering quarantaine voor kinderen t/m 6 jaar is vervallen. Als 
iemand in het huishouden naast milde corona klachten ook last van koorts of benauwdheid, dan 
blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is, ongeacht hun leeftijd.

 Gezondheid: BSO en school zoeken onderling afstemming bij een besmetting, met inachtneming 
van de privacyregels.



Samen op kamp en afscheid nemen. We 

gaan ervoor!

 Mochten de maatregelen niet meer veranderen gaat het kamp dit jaar door. We moeten 
hierbij wel voorzichtig zijn en een goed plan maken waarin we ieders veiligheid in acht 
nemen, maar het belangrijkst is dat we de kinderen een onvergetelijk kamp gaan bezorgen.

 De ouders van groep 8 krijgen hierover nog aparte berichtgeving.

 Hetzelfde geldt voor de afscheidsfilm en het eindfeest.

 Helaas ziet het ernaar uit dat ouders geen grote rol kunnen spelen bij al deze activiteiten. 
We vinden dit echt heel jammer, want dit heeft voor ons veel toegevoegde waarde. 
Daarnaast is het voor u als ouder natuurlijk niet leuk alles op afstand mee te moeten 
maken. Weet dat we aan jullie denken en via beeld, video, foto’s etc. zullen we jullie zoveel 
mogelijk betrekken. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar ook weer de stap gaan zetten in 
meer contact met ouders!



Wettelijke kaders (algemeen)

De overheid heeft de volgende wettelijke kaders bepaald. Hier zullen wij, de school en ouders, 
ons aan moeten houden.

 1) Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen 
en andere aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders 
thuisblijven. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts 
(vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. Ook als een huisgenoot getest 
moet worden op corona blijven alle kinderen uit dat gezin thuis, tot er een negatieve 
testuitslag is.

 2) Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij neusverkoudheid naar school mogen 
in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts. Bij twijfel wordt dit 
met ouders besproken. Als school twijfelt, kan het zijn dat u gebeld wordt om uw kind te 
komen halen.

 3) Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. 

 4) Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dit 
proberen we wel zoveel mogelijk, zeker in de bovenbouw. 

 5) Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne en ventilatie blijven 
gelijk. Onze school voldoet aan de wettelijke eisen



Op school
 We zien de klas als een ‘bubbel’. Binnen deze bubbel zijn we voorzichtig met contact en 

hygiëne, maar kinderen blijven kinderen. We zijn voorzichtig, maar gaan niet uit van het 
onmogelijke.

 We zullen zoveel mogelijk ons reguliere programma gaan draaien. Hierbij gaan we wel op 
zoek naar hoe het ervoor staat met het niveau van de kinderen. Dit kan ertoe leiden dat we 
in het begin wat meer herhalen. We proberen dit wel meer te beperken dan de vorige keer. 
We proberen zoveel mogelijk ‘op maat’ in te richten voor de kinderen, maar het is fijn om 
ook weer met de gehele klas een live les te kunnen doen.

 De pauzes worden anders ingericht. We spelen buiten in kleinere cohorten

 Er zal veel aandacht zijn voor sociaal-emotionele ontwikkeling wanneer de kinderen terug 
zijn. Hierbij wordt gedacht aan groepsvorming, maar ook praten over corona en het 
thuisonderwijs.  We hebben hiervoor inmiddels meerdere programma’s ontwikkeld om dit 
te ondersteunen.



De klas of kind moet thuisblijven, of er 

is geen leerkracht. Wat dan?

 Wanneer een kind thuis moet blijven vanwege klachten of quarantaine, zullen we 
ervoor zorgen dat de dag erna het schoolprogramma met u is gedeeld. Hierbij 
verstrekken we ook eventuele materialen/methodes.

 Alle leerkrachten zullen na schooltijd beschikbaar zijn voor vragen van kinderen die 
eventueel thuis zitten. Het tijdstip communiceert elke leerkracht zelf.

 Vanaf 8 februari is er geen noodopvang meer (bestuursbrede afspraak). Dit is niet te 
organiseren naast het reguliere onderwijs.

 Wanneer een leerkracht thuis moet blijven vanwege klachten proberen we vervanging 
te regelen. Lukt dit niet dan zoeken we naar een vorm van thuisonderwijs (door de 
leerkracht zelf of een collega)

 Elke situatie vraagt om iets anders en we gaan daarbij uit van maatwerk. Dit geldt voor 
zowel de vorm van het onderwijs als de inhoud. We zullen wanneer dit nodig is met u 
communiceren.



Overige/extra maatregelen

 Leerlingen en leerkrachten zijn niet verplicht een mondmasker te dragen. Wanneer ze dit zelf wel willen 
mag dat.

 Alle hygiëne maatregelen blijven van kracht.

 Het halen en brengen blijft hetzelfde. We vragen hierbij wel om ook van elkaar          1,5 meter afstand te 
houden en zoveel mogelijk een mondkapje te dragen. In de bijlage zit nogmaals de haal-en-breng 
plattegrond. 

 Voor de onderbouw: probeer het afscheid buiten de poort kort te houden. Wanneer de leerkracht er is 
nemen we het graag van u over. De ervaring leert dat dit snel gaat wanneer het afscheid niet te lang 
duurt.

 Gymmen beperken we tot eenvoudige beweeglessen en we maken geen gebruik van de 
kleedlokalen/douches.

 In het gebouw volgen we de triage regels zoals in de vorige periode.

 Voor leerkrachten en leerlingen zorgen we voor alle noodzakelijke spullen voor hygiëne naleving.

 Juf Eefke zal haar begeleiding digitaal doen.

 Carnaval zullen we in een kleine setting in ‘klassenbubbel’ vieren met de kinderen.

 Uw kind mag trakteren, maar wel voorverpakte traktaties



Contact met u als ouder

 Helaas mogen ouders nog steeds niet in school komen. Dit vinden we echt heel erg 
jammer, maar we staan wel voor u klaar. Via de telefoon, mail of teams kunt u altijd 
contact met ons opnemen.

 We kunnen een uitzondering maken en bijvoorbeeld buiten schooltijd met u een live 
afspraak maken. Echter moet hier dan wel noodzaak voor zijn en deze gesprekken 
zullen dan beneden in 1 van de 2 gespreksruimtes plaats vinden (geventileerd en op 
1,5 meter afstand). We proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te beperken.

 Informatie over het verloop en de ontwikkeling van de coronamaatregelen  zult u waar 
nodig via de directie ontvangen. Dit kan zijn via een update of nieuwsbrief.

 In de volgende dia staan nogmaals de contactgegevens weergegeven binnen alle 
rubrieken.



Heeft u vragen…
 U kunt altijd bij ons terecht. Om u zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn treft u hieronder bij wie u het best kunt aankloppen voor 
vragen/hulp.

 Bij de leerkracht: voor vragen over de lesstof, instructie, 
leerprogramma, leerontwikkeling, zorgen over uw kind, maar ook voor 
het delen van mooie ervaringen.

 Bij Eefke: voor vragen over de leerling begeleiding, begeleiding van 
kinderen met een arrangement en uiteraard ook hier bij het delen van 
zorg of mooie ervaringen.

 Bij Floor: voor algemene vragen rondom de leerlingenzorg, zorgen over 
de gezinssituatie.

 Bij Maikel: bij vragen over de organisatie, vragen van algemene aard, 
feedback op het systeem, maar ook voor een luisterend oor.

 Bij Henri voor vragen over de uitleen van devices en problemen met 
inlogcodes (hiervoor werkt hij samen met Michelle)

Mailadressen:

Eefke: e.brandwijk@cadansprimair.nl

Floor: f.willems@cadansprimair.nl

Maikel: m.delacousine@cadansprimair.nl

Henri: h.vanrooij@cadansprimair.nl

Michelle: m.bosmans@cadansprmair.nl
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Extra programma’s

 Voor nu stellen we alle extra programma’s even uit. Dit betekent dat alle lessen 
rondom CodeSkills, de klusklas en de rots en water training worden uitgesteld. Het kan 
zijn dat er toch wat gaat komen vanuit deze programma’s tijdens een noodzakelijk 
thuisonderwijs, maar dat hoort u dan t.z.t. →inmiddels is Rots en water in een 
afgeslankte vorm weer gestart. Codeskills zal na de meivakantie hervat worden d.m.v. 
zelfstandige verwerking vanuit een online omgeving (hierover komt later meer info)



Devices

 Mocht uw kind onverhoopt thuis komen zitten. Is het altijd mogelijk om een 
chromebook te lenen. Neem hierover contact op met de juf of meneer Henri



Tot slot

 We merken dat ouders steeds het contact blijven zoeken m.b.t. vragen en/ of 
twijfels/zorgen. Dat stellen we zeer op prijs. Hierdoor krijgen wij ook meer inzicht en is 
het makkelijker om keuzes te maken. Elke casus is weer anders en hetzelfde geldt voor 
de omstandigheden. Fijn dat er zo’n goede samenwerking is met de ouderclub op De 
Landman!


