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Haaksbergen, februari 2021 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Inmiddels is bekend geworden dat basisschoolkinderen vanaf maandag 8 
februari weer naar school kunnen. Om dit alles in goede banen te leiden en 
daarnaast de veiligheidsvoorschriften van het RIVM zo goed mogelijk te 
waarborgen is dit plan opgesteld.  
 
Wij vragen u nadrukkelijk om genoemde maatregelen en beperkingen in acht 
te nemen, zodat wij uw gezondheid, de gezondheid van uw kinderen en óók 
de gezondheid van onszelf zo goed mogelijk kunnen beschermen. Wij 
vertrouwen er dan ook op dat u ons in alle eerlijkheid op de hoogte stelt over 
mogelijke (of vermoedens van) corona-besmettingen in de (naaste) omgeving 
van uw kind(eren). Bij twijfel vragen wij u altijd contact met ons op te nemen 
voor advies. Op deze manier hopen wij te voorkomen dat wij er binnen onze 
school besmettingen ontstaan en hierdoor hele klassen (inclusief leerkracht) 
in thuis quarantaine moeten.  
 
Naar aanleiding van de besluiten van het kabinet zijn wij tot onderstaande 
uitgangspunten gekomen. De verdere uitwerking en invulling kunt u lezen in 
het plan. 
 
Kinderen met klachten passend bij COVID-19 moeten vanaf maandag 8 februari 
thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).  
  
Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, 
astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Hierbij de link 
naar de volledige informatie: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-
kinderen  
Het kan zijn dat bovenstaande informatie vragen oproept of de komende 
periode leidt tot lastige afwegingen. Het is dan altijd mogelijk om contact te 
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zoeken met school. Daarbij teken ik wel aan dat wij als school “op afstand” ook 
niet altijd een beslissing kunnen nemen, maar wel kunnen meedenken. 
 

• indien er een corona-besmetting in de groep wordt geconstateerd, dan 
moet de gehele klas + betreffende leerkracht 5 dagen in quarantaine. 
Advies is om na de 5e dag te laten testen. Bij een negatief advies weer 
fysiek naar school. 

• indien u er als ouders voor kiest om uw kind niet te laten testen na 5 
dagen quarantaine, dan wordt de quarantaine verlengd tot 10 dagen. 

• U bepaalt als ouders zelf of u uw kind wel of niet wilt  laten testen 
 

Met vriendelijke groeten, 

W.H.(Henri) Verheij directeur a.i. 

E.(Els) Wielens adjunct-directeur 
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1. Organisatie 

Bij de invulling en de organisatie hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd 
rekening te houden met alle belanghebbenden. Zoals eerder ook al beschreven 
zijn de RIVM veiligheidsvoorschriften en het protocol van de po-raad hierbij 
leidend. Hoewel wij er alles aan doen om besmettingen te voorkomen, is het 
helaas niet mogelijk om 100% zekerheid te geven over de veiligheid en 
bescherming.  

1.1 Fysieke lessen 

Vanaf maandag 8 februari a.s. zal op de Dr. Ariëns weer fysiek les worden 
gegeven.  
De leerlingen die fysiek niet op school aanwezig zijn, i.v.m quarantaine of 
andere afspraken m.b.t. corona, werken thuis (weektaak) aan de opdrachten 
die in de les op school zijn behandeld. Er zal geen thuisonderwijs meer worden 
verzorgd. 
 

1.2 Ouders 

De komende tijd is fysiek contact tussen leerkrachten en ouders (vrijwilligers 
vallen hier ook onder) niet toegestaan. Al het contact verloopt enkel via 
telefoon, e-mail of videobellen. Het is toegestaan om met 1 ouder/verzorger 
uw kind naar school te brengen. We vragen alle ouders/verzorgers de 
richtlijnen van het RIVM na te leven. Wij vragen u om de ‘oudste’ kinderen 
zoveel mogelijk zelf naar school te laten gaan, om het aantal ouders rondom 
de school te beperken. 
 
Wij vragen u tevens om contact met andere ouders te beperken tot het 
minimum en de auto in geen geval bij school te parkeren! Dit omdat er anders 
opstoppingen en groepsvorming kan ontstaan op en rondom de parkeerplaats. 
 

1.3 Aankomst en vertrek kinderen 

Hoewel de besmettingen onder kinderen lijken mee te vallen, willen wij 
desondanks het fysiek contact tot het minimum beperken. De kinderen (zonder 
ouders/verzorgers) zijn vanaf 8.15 uur welkom op school. Er is dan direct inloop 
om spreiding van de kinderen te stimuleren. Wij verwachten alle kinderen 
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uiterlijk 8.30 uur op school. De kinderen hebben hun handen gewassen volgens 
de RIVM-richtlijnen voordat ze op school komen! Ook op school wassen ze bij 
binnenkomst eerst hun handen. 

Om groepsvorming op het plein te voorkomen, gaan de kinderen rechtstreeks 
naar hun eigen klas. De leerkracht is in de klas aanwezig om de kinderen op te 
vangen. 

Jassen en tassen 
Om het de ‘verkeersbewegingen’ in de school tot het minimum te beperken 
nemen alle leerlingen hun tas mee de klas in. De jassen worden bij 
binnenkomst aan de kapstok gehangen en gaan NIET mee de klas in. 
 
De kinderen zullen aan het einde van de dag in weer naar buiten gaan (zie 
schema hieronder). Dit om opstoppingen en groepsvorming zoveel mogelijk te 
voorkomen, maar vooral om het aantal ouders rondom school te spreiden en 
te beperken. Wij zullen de kinderen zoals altijd naar buiten begeleiden en voor 
zover mogelijk ‘overdragen’ aan de ouder/verzorger, zonder fysiek contact te 
maken.  
 
Wij vragen u (1 ouder/verzorger per kind) om met gepaste afstand van andere 
ouders te wachten. Wij laten de kinderen via het gefaseerd naar de ouders 
gaan.  Indien er ‘veel’ tijd zit tussen de tijd van uw kinderen, vragen wij u om 
hiervoor begrip te hebben en/of de oudere kinderen zoveel mogelijk zelf naar 
huis te laten gaan als dit mogelijk is.  

1.3.1 Vertrektijden uit de school 

 

Groep Tijdstip Locatie (uitgang) 

1-2 14.15  via kleuteruitgang 

3-4 14.15 via kleuteruitgang 

5-6 14.15 via hoofduitgang 

7-8 14.15 via hoofduitgang 
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1.4 Hygiëne 

Wij vragen u om uw kind(eren) met gewassen handen (volgens de richtlijnen 
van het RIVM) naar school te laten gaan. Op school bieden wij kinderen 
voldoende gelegenheid om geregeld hun handen te kunnen wassen met zeep 
en te drogen met papieren handdoekjes. Daarnaast doen wij er alles aan om 
het meubilair, deurklinken en kranen zo goed mogelijk schoon te houden. Om 
de leerkrachten zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele besmetting, 
houden alle leerkrachten zoveel mogelijk afstand ten opzichte van de 
leerlingen en collega’s.  

Om contact met deurklinken zoveel mogelijk te vermijden, staan deuren van 
lokalen en kantoren waar mogelijk open. Enkel de leerkracht van het lokaal 
sluit de deur mocht dit nodig zijn. 

 

1.5 Pauze 

We zullen tijdens de pauzes ook 
rekening houden met de richtlijnen van 
het RIVM.  

De pauzetijden zijn dan als volgt:  

10:00-
10:15 

Groep 1-4 

10:20-
10:35 

Groep 5-8 

11:45-
12:15 

Groep 1-4 

12:15-
12:45 

Groep 5-8 

 

In noodsituaties zal afgeweken kunnen worden van de geldende maatregelen 
en beperkingen. 
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1.6 Eten en drinken 

Wij vragen u om rekening te houden met het eten en drinken dat u meegeeft 
aan uw kind(eren). Wij zullen de komende tijd terughoudend zijn met helpen 
en het openen van bekers, broodtrommels of het snijden/pellen van fruit. 
Houd er dus rekening mee dat uw kind(eren) het fruit en de lunch zoveel 
mogelijk zelfstandig kunnen eten, zonder hulp van de leerkracht. 

1.7 Traktaties 

Het vieren van verjaardagen zal ook wat anders verlopen dan we gewend zijn. 
Door de maatregelen is het nog niet mogelijk om op school te trakteren als de 
kinderen jarig zijn. We hopen dat we spoedig kunnen overgaan op een 
verpakte traktatie. Uiteraard zal in de klas voldoende aandacht worden 
besteed aan de verjaardag van uw kind(eren).  

2. Onderwijs 

We richten ons de eerste dagen vooral op de verhalen van de kinderen, de 
ervaringen en hernieuwde kennismaking met school en elkaar. Daarbij hebben 
wij ook oog voor nieuwe ervaringen en kennis die de leerlingen hebben 
opgedaan bij het thuiswerken. Wij observeren de kinderen en kijken op welk 
niveau zij nu zitten. We richten ons met name op het sociaal-emotionele aspect 
van de leerlingen.  
We spreken nooit van achterstanden, maar we kijken naar de nieuwe 
beginsituatie van de leerling!   

Na de eerste dagen van hernieuwde kennismaking, zullen we het onderwijs zo 
goed mogelijk vormgeven in 'het nieuwe normaal'. Hierbij proberen wij zo goed 
mogelijke rekening te houden met de (individuele) onderwijsbehoefte van de 
leerlingen in de groep. Wij bekijken de situatie op school van dag tot dag en 
stellen waar nodig bij.  
 
Concreet betekent dit dat de focus weer fysiek in de klas komt te liggen, en 
niet meer bij het thuisonderwijs. De instructie wordt op school gegeven en de 
opdrachten worden daar uitgelegd, klaargezet en eventueel uitgedeeld. 
Aangezien een leerkracht niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, kunnen wij 
niet meer dezelfde (hoeveelheid) begeleiding bij het thuisonderwijs bieden, 
mocht een leerling thuis (in quarantaine) zitten. Mocht de hele klas in 
quarantaine moeten i.v.m. een besmetting in de klas, dan zal het 



 
 

 
9 

 

thuisonderwijs indien mogelijk weer worden opgepakt voor de betreffende 
groep.  
De gymlessen worden door de vakleerkracht met buitenactiviteiten 
georganiseerd. 

2.1 Toetsen 

Het afnemen van toetsen heeft geen prioriteit en wordt alleen gedaan als dit 
een duidelijk onderwijsdoel heeft. De komende weken nemen wij een besluit 
over het toetsen van de kinderen tot aan de zomervakantie. We denken tevens 
na over het rapport aan het einde van het schooljaar, we zullen hierover zo snel 
mogelijk een beslissing nemen en u dit met u delen. 
De eindtoets voor groep 8 zal sowieso worden afgenomen in de laatste 2 
weken voor de meivakantie. 

2.2 Overgang volgende groep 

De periode van thuiswerken zal in principe nooit alleen een reden zijn om uw 
kind niet te laten overgaan naar de volgende groep. Als school kijken we naar 
de totale ontwikkeling van de kinderen om tot een goed besluit te komen. 
Mochten er vermoedens zijn dat uw kind niet naar een volgende groep ‘over’ 
kan, dan nemen wij hierover tijdig contact met u op. 
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2.3 Groepsindeling+leerkracht 

Om te kunnen voldoen aan de RIVM richtlijnen en daarnaast zo goed mogelijk 
onderwijs te kunnen aanbieden blijven wij lesgeven in jaargroepen (hetzelfde 
als vlak voor de lockdown). Dat betekent dat het aanspreekpunt de 
groepsleerkracht blijft. 
Groep 1-2 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

juf Marga juf Marga juf Marga juf Marga juf Carin 

 
Groep 3-4 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

juf Cindy juf Cindy juf Madelon juf Madelon juf Madelon 

 
Groep 5-6 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  

juf 
Willemien 

juf 
Willemien juf Willemien 

juf Carin + juf 
Fleur juf Willemien 

 
Groep 7-8 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

juf Marion juf Marion juf Marion + juf Marije juf Marije juf Marije 
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3 Dankwoord 

Tot slot willen wij (nogmaals) onze waardering uitspreken naar u, de ouders! 
De laatste tijd hebben we veel van u gevraagd als ouder, opvoeder en niet te 
vergeten als ‘thuis - leerkracht’. Een taak die voor veel van u als vreemd en 
wellicht onnatuurlijk heeft gevoeld. Tegelijkertijd groeide u in uw rol en heeft u 
zich voor de volle 100% ingezet om uw kind(eren) te helpen. En ja, dit ging met 
vallen en opstaan, waarschijnlijk zijn er ook momenten geweest waarop u het 
niet meer zag zitten. Toch ging u door en is het uw verdienste dat wij ons 
onderwijs zo goed hebben kunnen voortzetten. Want laten we eerlijk zijn, 
zonder u, zonder de inzet van alle ouders, was het ons echt niet gelukt! 
 
Dus daarom nogmaals, namens het team van de Dr. Ariëns: 
 
“BEDANKT!!” 
 

W.H.(Henri) Verheij directeur a.i. 

E.(Els) Wielens adjunct-directeur 


