
Beste ouders, verzorgers en collega's,   
 
Nadat we op 16 december jl. de basisscholen moesten sluiten van de overheid vanwege een nieuwe 
uitbraak van het Covid-19 virus, hebben we deze week gehoord dat met ingang van DV 8 februari a.s. 
de basisscholen weer opengaan. Ook onze school gaat open!  
We zijn blij dat de scholen weer open mogen, iedereen heeft ernaar uitgekeken. De kinderen willen 
graag terug naar hun vriendjes en vriendinnetjes en natuurlijk ook naar hun juf en meester. En wij zien 
er ook erg naar uit om de kinderen weer te zien.  
 
In de afgelopen periode leverde u een geweldige prestatie om het werken thuis te combineren met de 
zorg en het begeleiden van de kinderen. Daar hebben wij enorm respect voor en willen we u voor 
bedanken!  
Ook naar ons team spreken we nogmaals uit dat we trots zijn op de wijze waarop zij in deze bijzondere 
omstandigheden er voor de kinderen zijn en hen begeleiden.  
We hebben het samengedaan en we zullen het samen blijven doen! 
 
Realiseer u echter wel dat we vanaf 8 februari níet in een normale schoolsituatie komen, veel is anders, 
ongewis en onzeker – ook door de strengere (quarantaine)maatregelen. We vertrouwen er echter op 
dat alle betrokkenen hieraan hun medewerking zullen verlenen. 
 
Er is deze week veel overleg geweest met diverse betrokkenen en wij zijn tot een gezamenlijk 
standpunt gekomen dat onze school onder bepaalde voorwaarden volgende week geheel opengaat 
voor alle kinderen. Onze uitgangspunten bij de genomen besluiten zijn:  

• De veiligheid van onze kinderen en medewerkers staat voorop en moet gegarandeerd zijn.  

• De genomen maatregelen dienen verantwoord en uitvoerbaar te zijn.  

• Alle genomen maatregelen vallen binnen de kaders van het aanvullend servicedocument van 
het ministerie van OC&W versie 3 februari 2021 en het protocol van de PO-Raad versie d.d. 4 
februari 2021.  

 
Met ingang van 8 februari a.s. gelden daarom tot nadere aankondiging de onderstaande maatregelen. 
Deze staan vast voor de komende week. Mogelijk vinden er hierna aanpassingen plaats. 

Veilig en verantwoord 
Schooltijden 
Een belangrijke aanpassing is dat we gaan werken met een vorm van een continurooster. 
De redenen dat we hiervoor kiezen zijn: 

• Beperking van het aantal bewegingen in en rondom school; 

• Er is geen opvang voor tussen de middag nodig; 

• We zijn beter in staat om de beoogde cohorten (zie hieronder) te handhaven. 
De opzet is als volgt: 

• De lesdag is van 8.30 uur tot 13.30 uur; 

• Ook op woensdag (behalve de kleuters);  

• Er is net als anders rond 10.00 uur een korte pauze; 

• Er is een etenspauze van 15 minuten. Die beginnen en eindigen we met gebed.  
o De etenspauze van de kleuters zal worden verlengd en gecombineerd worden met een 

rustige kringactiviteit. Zij hebben bij elkaar ongeveer 25 minuten etenspauze.  

• Daarvoor of daarna gaan de leerlingen even naar buiten met hun eigen klas.  
Geeft u de kinderen dus een lunch mee en iets te drinken. Wellicht is de lunchtijd korter dan thuis. 
Kinderen kunnen een gedeelte van de lunch meenemen naar school en om 13.30 uur thuis de rest van 
de lunch nuttigen.  



Deze aanpassing maakt dat we per saldo een beperkt aantal lesuren per week tekortkomen. Dit is 
verantwoord voor in ieder geval volgende week. Mogelijk wordt dit daarna aangepast.  
 

Cohorten 
Het dringende advies is om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken. Daarom 
gaan we werken met cohorten in de school: vaste groepen die bij elkaar horen en onderling niet in 
contact komen met elkaar.  

• Leerlingen werken in vaste groepen, met vaste leerkrachten, onderwijsassistenten en 
stagiaires; 

• Ieder cohort werkt in een eigen schoolzone; 

• Er geldt per cohort een looproute; 

• Groep 0-1-2 wordt gezien als een cohort; 

• Groep 7-8 krijgt les in het dorpshuis Apeldoorn; 

• De andere groepen in hun eigen lokaal; 

• Elke groep heeft een eigen toiletblok 
Dit wordt vandaag aan de kleuters uitgelegd met een filmpje en maandag door de leerkracht aan de 
andere kinderen.  
 

Naar school 
Er gelden verschillende begin- en eindtijden en pauzes: 

- Kinderen met de achternamen A t/m K komen tussen 8:20 en 8:25 uur naar school; 
- Kinderen met de achternamen L t/m Z komen tussen 8:25 en 8:30 uur naar school; 
- Er wordt niet gespeeld op het plein. Iedereen gaat rechtstreeks naar de klas; 
- Kleuters van groep 0-1 worden bij het hek door de leerkracht opgevangen.  
- Kleuters van groep 1-2 gaan direct naar de klas;  
- Op het einde van de dag zullen ze in dezelfde indeling de school verlaten; 
- Dit geldt niet voor groep 7 en 8, zij worden tussen 8:20 en 8:30 in Apeldoorn verwacht; 
- De pauze tijden worden intern afgestemd. 

Bij het halen en brengen dient u de afstandsregels in acht te nemen. Het dringende advies is om op 
dat moment mondneusmaskers te dragen. 
 

Hygiëne 
De bekende hygiëneregels worden strikt nageleefd. 
Het dringende advies is om papierenzakdoekjes te gebruiken. 
Ventileren blijft belangrijk. De kou is niet leidend. Het is dus belangrijk om goed gekleed naar school 
te komen.  
 

Gezondheidsklachten 
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe. 
Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar school met: 

• Verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• Als ze af en toe hoesten; 

• Met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid; 
Ze moeten thuisblijven als: 

• Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of meer dan 
incidenteel hoest; 

• Wanneer kinderen op school klachten ontwikkelen gaan ze direct naar huis.  
In geval van een besmetting: 

• Bij een positieve test van een leerling gaat het hele cohort en de leerkracht 5 dagen in 
quarantaine. Op de 5e dag dienen zij getest te worden; 



• Leerling die niet getest willen/mogen worden, blijven 10 dagen thuis;  
Voor verdere details hanteren we de beslisboom van BOINK. Deze verschijnt z.s.m. in ieder geval voor 
8 februari 2021 op de website van de school.   
 

Inhoud van het onderwijs 

In deze eerste week zullen we ons voornamelijk richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de 

kernvakken. Per groep(en) hanteren we de volgende afspraken: 

• Wanneer een van de kleuters vanwege klachten thuis moet blijven is het belangrijk dat u, uw 

kind zoveel mogelijk laat spelen. Voor de kleuters staat er geen materiaal voor thuiswerk in 

Google Classroom. 

• Groep 3 ontvangt van de leerkrachten aparte informatie over evt. thuiswerken. 

• Vanaf groep 4 blijven we gewoon de planning van het thuiswerk in Google Classroom zetten. 
Als een leerling thuis moet blijven, kan er thuis gewerkt worden afhankelijk van de reden van 
thuisblijven. Begeleiding via de chat kunnen we niet garanderen omdat de leerkracht voor de 
klas staat.  
Deze vorm van werken biedt de mogelijkheid om, indien nodig, makkelijk over te stappen op 
onderwijs op afstand.  

 
Het werken in cohorten zorgt ervoor dat de bewegingsvrijheid wordt beperkt van zowel leerlingen als 
leerkrachten/onderwijsassistenten.  
Dit maakt dat we niet in staat zijn om alle begeleiding en zorg die normaal gesproken geboden wordt 

uit te voeren.  

Het programma BOUW! waarbij we gebruik maken van tutoren uit hogere groepen zal in de huidige 

vorm vervallen.  

We streven er uiteraard naar om de meest urgente begeleiding wel te blijven bieden. De komende 

tijd moet ook duidelijk maken wat mogelijk is.  

Wanneer uw kind(eren) extra zorg ontvangen en deze zorg nu in aangepaste vorm wordt gegeven 

door een leerkracht/onderwijsassistent wordt u hierover door de leerkracht geïnformeerd.  

Tot nader bericht gaan de leerlingen van groep 5/6 niet naar het zwembad en wordt er door de 

groepen 3 t/m 8 niet gegymd. Als het weer het toelaat gaan we regelmatig naar buiten om te 

bewegen.  

Opvang 
De huidige noodopvang vervalt. Wanneer er een cohort in quarantaine gaat is er geen opvang 

mogelijk.  

Contact  
Oudercontacten verlopen via de mail of telefonisch. Mocht het nodig zijn dan plannen we een 

digitaal gesprek.  

Tenslotte 
We begrijpen dat u naar aanleiding van deze informatie vragen hebt. Vragen die gerelateerd zijn aan 

schoolbrede informatie kunt u stellen door te reageren op deze mail. Vragen die gerelateerd zijn aan 

de groep van uw kind(eren) kunt u stellen aan de leerkracht(en). We hopen u op onze werkdagen te 

woord te staan. 



We roepen nogmaals met klem alle betrokkenen op zich te houden aan de bovenstaande maatregelen. 

We weten dat het risico van verspreiden van het virus groter gaat worden met het openstellen van de 

scholen. Maar laten we allen met zoveel mogelijk inspanning ons uiterste best doen om ons te houden 

aan de maatregelen.  

Een lange periode van onzekerheid en thuiswerken ligt achter ons. Wat voor ons ligt proberen we zo 

goed mogelijk te regelen, hoeveel vragen er ook nog bij leven. Gelukkig mogen we weten dat de 

Heere alles in Zijn hand heeft. Daar ligt ons houvast!  

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur en de medezeggenschapsraad,  

Team CBS de Bornput 

 

 

 

 


