
Covid
Covid maatregelen vanaf 3 december 

2021 en worden vervolgd vanaf 10 januari 

2022



Doel; school is een fijne en veilige plek waar 
kinderen zich welkom en geliefd voelen

• Lestijden : voor alle groepen is de start van de dag om 8.30 
uur.

• Iedereen kan vanaf de eerste bel om 8.20 uur naar zijn eigen 
klas. Vanaf dat moment is er ook pleinwacht buiten.

• Vanaf de tweede bel gaan de leerlingen die nog buiten zijn 
naar hun verzamelplek en dan gaan ze groep voor groep 
naar binnen.

• Dit geldt ook voor de groepen 1 en 2: één leerkracht vangt de 
kinderen buiten op en begeleidt naar de deur. Binnen is een 
andere medewerker die de leerling naar het lokaal begeleidt.

• Ouders van nieuwe leerlingen mogen op de eerste schooldag 
meelopen naar de klas van hun kind ( en op de 
wenmomenten) 

• Groep 4 heeft eigen ingang, groep 8 ook. De groepen 1 en 2 
gaan door de kleuteringang, de groepen 3 -7 door de 
hoofdingang. Groep 4 zit in de unit bij kleuterplein.

• Om half 9 starten de lessen en dan is iedereen binnen. 
Kinderen vinden het vervelend om te laat te komen.

• Bij het uitgaan (om 14.15 uur) lopen de leerkrachten mee naar 
buiten. De groepen houden rekening met elkaar in de 
gangen en gaan ook groep voor groep naar buiten.

• Groep 1 is vrijdags gehele dag vrij, groep 2 is vrijdagmiddag 
vrij na 12.15 uur, de groepen 3-8 hebben 5 gelijke dagen.

• De inloopmiddagen, eens per maand een hele week, worden 
opgeschort.



Ouders en school nu de afstandsregel weer 
van kracht is

• Kinderen worden door 1 ouder of oppas/ opvang naar school 

gebracht of ze komen zelfstandig.

• Kinderen die 4 worden mogen op de wen-dagen en hun eerste 

schooldag binnen gebracht worden door hun ouder. Dit geldt ook 

voor verhuisleerlingen. Ouders dragen dan een mondkapje in de 

school.

• We hebben afgelopen periode ervaren dat kinderen heel veel zelf 

kunnen. 

• Afscheid nemen kan buiten de hekken. Ouders blijven buiten. 

• Gezien de verkeersveiligheid aan de Vogelwijk: De ouders van de 

leerlingen van groep 3 en 4 mogen na schooltijd hun kind 

opwachten binnen het hek aan de Vogelwijkkant. Graag opstellen 

langs het hek; zo blijft het voor ieder overzichtelijk. Dit houden we zo. 

Bij de kleuteruitgang blijven alle mensen buiten de hekken.

• Wachtende ouders houden de ingangen van de pleinen vrij.

• Bij de gele stroken langs de weg: alleen “tut en erut” daar mag niet 

geparkeerd worden! Liefst aan de overkant van de weg wachten 

als uw kind in de bovenbouw zit. 

• Wilt u een kind afmelden ivm ziekte? Dat kan ook via social

schools/absentie. Bellen kan natuurlijk ook: 0513 625851

• Verlof aanvragen: altijd bericht sturen naar de directie.

• Heeft u een vraag aan de leerkracht?  Stuur een bericht in social schools



Dit blijft: Hygiëne
maatregelen

• Kinderen wassen meerdere keren per dag hun
handen met water en zeep.

• We drogen de handen met papieren
handdoekjes.

• Neus snuiten doen we in papieren zakdoekjes. 
Zakdoekje wordt gelijk weggegooid, daarna
handen wassen. We hebben ook desinfectie
pompjes, handen wassen heeft voorkeur.

• Dringend advies: leerlingen van de groepen
6,7 en 8 dragen in de gangen en centrale 
ruimtes een mond-neuskapje.

• Leerkrachten dragen ook mondkapjes.



Wanneer thuisblijven? Het beruchte 
snottebellenbeleid

• Bij verkoudheidsklachten; thuisblijven!

• Milde verkoudsheidsklachten: doe een zelftest; 
negatief?  Welkom!

• Bij positieve zelftest / of in aanraking geweest 
met corona patiënt; RIVM en GGD advies 

volgen

• Positieve zelftest= naar GGD gaan voor PCR test. 
Thuis op uitslag wachten.

• Ouders brengen school altijd op de hoogte 
wanneer er een gezinslid positief getest is.

• Wij brengen u op de hoogte als er een positief 
getest kind of leerkracht in de groep is. 
(vergelijkbaar met hoofdluis is)

• We volgen de richtlijnen van de GGD en RIVM



Klas gaat thuisonderwijs krijgen of in 
quarantaine

• Thuisonderwijs: er zijn meer dan 3 besmettingen en deze kunnen ook los 

van elkaar besmet zijn. Dan thuisonderwijs. 5e dag na laatste contact: 

thuistest afnemen➔ negatief? Weer naar school. Positief? Naar GGD 

voor PCR

• Quarantaine: er zijn meer dan 3 besmettingen in een groep en deze 

hebben relatie met elkaar; 5e dag na laatste contact een PCR test bij 

de GGD. Negatief: weer naar school. Positief: in Quarantaine blijven

• School kan bepalen dat een groep een week thuis blijft om het voor de 

leerkracht werkbaar te houden: of thuis onderwijs of op locatie (school)

• Noodopvang is alleen wanneer de hele school thuis moet blijven.

• Zelftesten voor de groepen 6,7 en 8 worden via school geleverd.



Schoolwerk bij ziekte

• Is uw kind ziek? Uitzieken en hopelijk 

knapt het snel op. Ziek? dan ben je niet in 

staat om huiswerk te maken.

• Ben je in quarantaine maar niet ziek? Dan 

start het online lesprogramma zo snel 

mogelijk: device van thuis of evt. via 

school. Via de digitale inlog kan de 

leerling bij de weektaak van Klasseplan en 

Prowise.

• Instructies kunnen met de klas 

meegedaan worden in online live les. 

• Overdag is de lkr ook regelmatig 

beschikbaar in de chatfunctie van google 

meet (of Snappet; dit geldt voor gr 8).

• Is een leerling thuis? We zoeken 

momenten en mogelijkheden om lessen 

live mee te krijgen. (camera op digibord of 

via de laptop van leerkracht)

• Kleuters kunnen werken via Onderbouwd 

Online



School; gym, pauzes, trakteren, de “ummen”

• Technium, atrium en ingenium zijn gepauzeerd 
tot de kerstvakantie; we weten nog niet hoe dit 
gaat lopen na de kerstvakantie. Waarschijnlijk 

nog opgeschort tot nadere berichtgeving.

• Gym doen we gewoon volgens het rooster; 
kinderen mogen in de gymzaal.

• We hebben de pauzes voor de groepen 
1-2, 3-4-5 en 5/6-7-8 in drie aparte groepen en 
tijden. Er is altijd pleinwacht buiten, ook in de 
koffiepauze.

• Tussen alle lessen wordt het lokaal gelucht. 
Kinderen gaan regelmatig even naar buiten.

• Bij heel harde regen is de pauze in het eigen 
leslokaal en in de overige ruimten binnen de 

school: Het Ruim en speellokaal. Groepen gaan 
niet door elkaar.

• Verjaardag traktaties worden weer door de 
jarigen zelf op hun verjaardag geregeld. We 

stimuleren de gezonde traktaties. Teamleden 
kunnen hetzelfde krijgen als de kinderen in de 
klas.

• Neem een lekker warm vest en sloffen of 
gymschoenen mee voor in school.



Heel veel regels en afspraken…Heeft u toch
nog vragen?

• Bij twijfel; altijd een bericht naar

school via social schools naar de 

leerkracht of Hanneke Henneveld 

• Heeft u vlak voor schooltijd een

vraag? Dan is het sneller om school 

te bellen: 0513 625851

• Groeten van Team CBS De 

Roerganger


