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De schoolopening is voor zowel ouders als personeel spannend en veiligheid staat hierbij 

voorop. We vragen u dringend om de gezondheid van zowel uzelf en uw kind(eren) als die van 

alle andere kinderen, ouders en personeelsleden uiterst serieus te nemen.  

 

Lees daarom de aanwijzingen in dit document zorgvuldig en volg deze zonder uitzondering op.  

Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat besmettingen worden voorkomen en niet hele 

groepen in quarantaine moeten.  

 

 

Uitgangspunten 

 

 Als school zijn wij verplicht de richtlijnen van de overheid en het RIVM betreffende de 

schoolopening te volgen. Hieronder vindt u de uitwerking hiervan voor de Waalse school. 

We doen ons best om u zo duidelijk te informeren. Het kan echter zo zijn dat richtlijnen die 

wij als school van externen krijgen, wijzigen. We hopen dan op uw begrip hiervoor.  

 

 Aansluitend bij de adviezen vanuit de overheid is het uitgangspunt bij de schoolopening dat 

er zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen zijn door ouders en leerlingen.  

 

 Daarnaast is het de bedoeling dat de leerlingen met zo min mogelijk andere leerlingen in 

contact komen. Waar het RIVM vanaf de middenbouw waar mogelijk cohortering adviseert 

(leerlingen binnen hun eigen groep indelen in subgroepen die zo min mogelijk met elkaar in 

contact komen), is dit in praktijk in onze lokalen en met onze groepsgrootten niet haalbaar. 

Daarnaast kunnen we niet uitsluiten dat kinderen ook tijdens het buitenspelen in contact 

komen met andere leerlingen van hun eigen groep.  

 

Wat wel mogelijk is, is dat we er zo goed mogelijk voor zorgen dat kinderen alleen 

met leerlingen van hun eigen groep in contact komen. 

 

 

 

 

 



Gezondheidsregels, quarantaine en mondkapjes 

 

a) Gezondheidsregels: wel of niet naar school 

 

Leerlingen en personeelsleden die klachten hebben die passen bij het coronavirus 

blijven thuis. Ook blijven zij thuis wanneer een huisgenoot koorts (vanaf 38 graden 

Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

 

De richtlijnen voor wanneer uw kind wel/niet naar school mag komen, kunnen op korte 

termijn veranderen omdat het RIVM aan een herziening werkt. Vooralsnog vindt u hier het 

stroomschema om te bepalen of uw kind naar school mag. We vragen u om dit schema 

zorgvuldig te raadplegen. Bij twijfel houdt u uw kind thuis. 

 

Wanneer uw kind met klachten thuis is, adviseren we u uw kind te laten testen. 

Indien uw kind besmet is, dient u dit direct te melden aan school.  

 

De school kan, mag en zal nooit zelf leerlingen testen. Testen gebeurt door de GGD en is 

uitsluitend de verantwoordelijkheid van ouders zelf.  

 

b) Quarantaine 

 

Wanneer een kind of de leerkracht uit een groep positief getest wordt op corona, gaat 

de hele groep inclusief de leerkracht in thuisquarantaine. De kinderen (en 

leerkracht) uit de groep kunnen zich op dag 5 van de quarantaine na het laatste 

contact met de besmette persoon laten testen. Na een negatieve testuitslag mogen de 

kinderen (en leerkracht) weer naar school. Indien er op dag 5 niet getest wordt, geldt 

een quarantainetijd van in totaal 10 dagen.  

 

Wanneer de hele groep in quarantaine moet, geeft de leerkracht online les op de wijze 

waarop dat tijdens de schoolsluiting ook het geval was. Dit kan alleen indien de leerkracht 

zelf geen klachten heeft. 

 

Indien een enkele leerling in quarantaine zit, kan hij/zij zelfstandig het digitale werk maken 

dat de leerkracht voor de leerling heeft klaargezet. De leerkracht kan in dat geval geen 

online instructies geven omdat hij/zij ook fysiek les moet geven.  

 

c) Mondkapjes 

 

Leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen mondkapjes wanneer zij zich buiten hun vaste 

lokaal verplaatsen en in aanraking kunnen komen met leerlingen van een andere groep. Dit 

betekent dat zij ook bij het in- en uitgaan van de school een mondkapje dragen vanaf het 

moment dat zij het schoolplein betreden tot het moment dat ze in hun groep zijn.  

 

https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2020/11/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK_AJN_RIVM_-021220-1.pdf


Ook personeelsleden dragen een mondkapje wanneer zij zich buiten hun vaste werkplek 

begeven en in aanraking kunnen komen met andere personeelsleden en/of leerlingen op de 

gangen. Dit geldt ook voor de collega’s die bij het in- en uitgaan van de school bij de hekken 

op het schoolplein staan. 

 

We vragen ook dringend aan u als ouders om een mondkapje te dragen bij het 

halen/brengen van uw kind.  

 

Omdat met name leerlingen vanaf groep 4 ook in aanraking kunnen komen met oudere 

leerlingen, kunnen we ons voorstellen dat u uw kind in groep 4, 5 of 6 een mondkapje wilt 

laten dragen op de gangen. Dit is geen verplichting, maar een vrijblijvend advies. Voor 

leerlingen tot en met groep 3 geldt geen mondkapjes advies. 

 

 

Halen/brengen van leerlingen 

 

Het advies voor scholen is het hanteren van gespreide start- en eindtijden. Omdat de Waalse 

school veel verschillende in- en uitgangen en schoolpleinen heeft waar kinderen gehaald en 

gebracht kunnen worden, heeft dit voor ons geen toegevoegde waarde. Verschillende start- en 

eindtijden voor verschillende leerjaren zou betekenen dat ouders met kinderen in verschillende 

leerjaren buiten langer blijven wachten (op het andere kind) dan wenselijk is. 

 

We vragen u de volgende richtlijnen op te volgen bij het halen en brengen: 

 

 Kinderen worden door maximaal 1 ouder per gezin naar school gebracht.  

 

 Ouders / verzorgers dragen bij brengen/halen ook buiten mondkapjes. 

 

 Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 

mogelijk zelf naar huis. 

 

 Ouders zijn niet toegestaan op de schoolpleinen 

 

 Na het halen en brengen van hun kind(eren) gaan ouders direct naar huis. Blijf niet staan 

wachten en kijken tot uw kind binnen is. Blijf niet staan zwaaien en blijf niet praten 

met andere ouders om te voorkomen dat de haal- en brengplaatsen te druk worden. 

 

 Ouders bewaren bij het halen en brengen 1,5 meter afstand van andere ouders. 

 

Bij de hekken van de schoolpleinen staan bij het in- en uitgaan van de school personeelsleden. 

Uw kind kan na het betreden van het schoolplein naar zijn/haar ingang lopen en wordt daar 

door de leerkracht bij zijn/haar lokaal opgevangen.  

 



Om de groepen ouders en leerlingen te spreiden, kunnen leerlingen alleen via onderstaande 

plaatsen / hek-openingen gebracht en gehaald worden: 

Groepen 1a, 1b, 1c gebruiken het hek bij de kleuter-/achteringang (Goudseweg). De 

leerlingen van 1a en 1b mogen via de pleintjes voor hun lokaal direct naar hun groep lopen 

waar de leerkracht hen ontvangt. De leerlingen van 1c mogen naar binnen lopen via de 

achteringang en worden in het speellokaal door de leerkracht opgevangen. 

 

Groep 2a, 2b, 2c gebruiken het hek bij het kleuterplein, dus naast de gymzaal aan het 

kleuterplein (Goudseweg).  

De leerlingen van 2a en 2b mogen via het plein direct naar de ingang bij hun groep lopen waar 

de leerkracht hen bij de deur ontvangt. De leerlingen van 2c mogen via de ingang op het 

kleuterplein gelijk naar hun groep lopen.  

 

Groepen 3 en 5 gebruiken het hek tegenover de KSH-ingang.  

 De groepen 3 gaan via de KSH-deur naar binnen/buiten. De leerlingen mogen zelfstandig via 

deze ingang naar binnen lopen en worden in de klas door de leerkracht opgevangen. 

 De groepen 5 gebruiken de brandtrap bij de KSH-ingang om naar hun lokaal te gaan. Er staat 

een leerkracht beneden en boven bij de trap om ervoor te zorgen dat deze door de 

leerlingen veilig gebruikt wordt. Als de weersomstandigheden het gebruik van de brandtrap 

volgende week belemmeren, vangen de leerkrachten beneden hun groep op om vervolgens via 

een andere ingang met hen naar binnen te gaan als de andere groepen binnen zijn.  

 

Groepen 4 en 6 gebruiken het middelste hek van het schoolplein.  

Zij gaan naar binnen via de donkerrode zijdeur bij het trappenhuis en lopen via deze trap naar 

hun groep waar de leerkracht op hen wacht.  

 

Groepen 7 en 8 gebruiken het achterste hek, naast het hek van de ‘Vier Leeuwen’ (met de 

‘rode stenen loper’ die naar de hoofdingang loopt).  

 Bij het betreden van het plein dragen de leerlingen een mondkapje 

 De groepen 7 lopen via de hoofdingang naar binnen naar hun groep 

 De groepen 8 lopen via het schoolplein naar de brandtrap aan de achterkant van de school 

en gaan daar naar boven. Leerkrachten zien toe op een veilig gebruik van de brandtrap. Als 

de weersomstandigheden het gebruik van de brandtrap volgende week belemmeren, vangen de 

leerkrachten beneden hun groep op om vervolgens via een andere ingang met hen naar binnen 

te gaan als de andere groepen binnen zijn.  

 

Bij het uitgaan van de school geldt voor de groepen 1 t/m 4 dat de leerlingen met hun 

leerkracht naar buiten lopen (zelfde pleinen en hekken als hierboven).  

 

De groepen 5 t/m 8 gaan met de leerkracht naar buiten en verlaten het plein via het achterste 

hek.  

 



Leerlingen die met de fiets komen, hoeven hun fiets niet in de fietsenstalling te parkeren. Het 

wordt anders te druk op de plek van de fietsenstalling. Leerlingen kunnen hun fiets stallen aan 

de binnenkant van het hek van het plein waar zij het schoolplein opkomen. 

Onderwijsinhoud en –tijd 

 

In de periode tot de voorjaarsvakantie zullen de leerkrachten extra aandacht besteden aan de 

groepsvorming en het weer wennen aan het schoolse ritme. Om de vakleerkrachten met zo min 

mogelijk groepen in aanraking te laten komen, vervallen tot nader order de vaklessen muziek, 

Frans, ICT, de plusklas, zwemmen en gym voor de groepen 3 t/m 8.  

 

Ook de overige activiteiten die buiten de groep plaatsvinden (bv. SKVR-activiteiten) komen 

voorlopig te vervallen.  

 

Voor de overige planning van bijzondere activiteiten vragen we u om de agenda op de website 

en de nieuwsbrieven in de gaten te houden.  

 

Zoals u in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zullen de toetsen plaatsvinden in de 

eerste drie weken na de voorjaarsvakantie. Alleen de toetsen technisch lezen (AVI en DMT) 

zullen in sommige groepen al voor de voorjaarsvakantie afgenomen worden.  

 

Om leerlingen niet met leerlingen uit andere groepen in aanraking te laten komen, zijn de 

pauzetijden aangepast en wordt het plein in verschillende ‘zones’ verdeeld.  

 

 

Hygiëne 

 

Evenals gedurende de vorige periode gelden onderstaande hygiëne maatregelen: 

 

 De lokalen zullen zo goed mogelijk geventileerd worden. Met de verwachte 

buitentemperaturen van volgende week vragen we u om uw kind warme kleding aan 

te trekken.  

 Alle lokalen en toiletruimtes zijn voorzien van dispensers met desinfecterende foam en 

papieren handdoekjes.  

 Alle leerkrachten hebben desinfecterende schoonmaakdoekjes én een desinfecterende 

spray voor het schoonmaken van handgrepen, toetsenborden of andere oppervlakten en 

materialen.  

 Bij de ingangen van de school staat een hygiënezuil met desinfecterende gel.  

 Elke dag zal er door het schoonmaakbedrijf extra zorg besteed worden aan de schoonmaak 

van veel gebruikte oppervlakten zoals kranen, handgrepen en trapleuningen.  

 De deuren van de lokalen zullen continu open blijven staan om contact met dit oppervlak te 

minimaliseren.  

 We wijzen leerlingen er gedurende de dag op regelmatig hun handen te wassen zodat de 

materialen die gezamenlijk gebruikt worden, zo schoon mogelijk blijven. Daarnaast zijn er in 



iedere groep desinfecterende middelen aanwezig die gebruikt worden om materialen te 

reinigen. 

 

 

Contact ouders 

 

Ouders komen niet op het plein en niet in het gebouw. Als u als ouder een gesprek met de 

leerkracht of een andere collega wilt maken, kunt u de leerkracht mailen of via de conciërge een 

belafspraak met de collega maken.  

 

We vragen u dringend om de richtlijnen bij het halen en brengen op te volgen en uw 

verantwoordelijkheid te nemen w.b. het houden van 1,5 m afstand van elkaar. Geef elkaar de 

ruimte en blijf zo kort mogelijk in de omgeving van de school om opstoppingen te voorkomen.  

 

Een enkele uitzondering wordt gemaakt voor ‘wen’- en nieuwe leerlingen in de groepen 1. Deze 

ouders melden zich om 8:45 / 9:00 uur bij de hoofdingang. Per kind mag er één ouder (met 

mondkapje) onder met begeleiding van een collega meelopen naar de ingang van het klaslokaal 

om zijn/haar kind te brengen met inachtneming van de 1,5 m afstand.  

 

 

Leerlingen die niet naar school komen: 

 

We kunnen ons voorstellen dat u zich als ouder zorgen maakt over de gezondheid en veiligheid 

van uw kind(eren). Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, doen wij er alles aan om de veiligheid 

en hygiëne van uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te realiseren.  

 

We adviseren u daarom dringend om uw kind vanaf 8 februari naar school te laten gaan. De 

leerplichtwet is ook van kracht. We kunnen u echter niet dwingen om uw kind naar school te 

sturen. Indien u uw kind thuis houdt, geef dit dan door aan school en wij nemen dan z.s.m. 

contact met u op.  

 

We verwachten dat de telefoonlijnen de komende periode druk bezet zullen zijn waardoor we u 

misschien niet altijd direct te woord kunnen staan. Gebruik daarom ook 

absentie@waalseschool.nl om uw kind ziek of afwezig  te melden en/of te melden. 

 

 

Overig: 

 

 Jarige leerlingen kunnen alleen in hun groep op een voorverpakte traktatie trakteren. Deze 

wordt met de overige leerlingen mee naar huis gegeven.  

 De laptops die aan sommige leerlingen zijn uitgeleend, mogen in ieder geval tot de 

voorjaarsvakantie in bruikleen blijven zodat leerlingen kunnen overschakelen op digitaal 

afstandsonderwijs  wanneer dit door quarantaine nodig blijkt.   
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