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Datum   Onderwerp 

4-2-2021  Volledig hervatten van het onderwijs per 8 februari 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Het kabinet heeft op 2 februari jl. aangekondigd dat basisscholen vanaf 8 februari volledig opengaan. Wij 

vinden het enorm fijn dat we de groepen compleet mogen verwelkomen. Het uitgangspunt is om het onderwijs 

op een verantwoorde manier te openen en tegelijkertijd alle mogelijke maatregelen te implementeren om de 

risico’s van verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan. 

 

Van ons als school wordt gevraagd om elke klas te zien als een eigen bubbel. Alles keuzes die wij maken 

omtrent het beperken van beweging door de school en het onderwijsaanbod richt zich erop dat de klassen een 

bubbel blijven. Middels deze brief informeren wij u hoe de Anne Frankschool vanaf 8 februari het onderwijs 

volledig zal hervatten. Voor het tot stand komen van de geldende regels en afspraken hebben we gebruik 

gemaakt van het RIVM/OMT-advies, richtlijnen vanuit het Coronakernteam van de Veluwse Onderwijsgroep en 

het overleg op schoolniveau. 

 

Een paar maatregelen lichten we er alvast even uit: 

• Ouders komen niet op het plein en dragen een mondkapje bij het brengen en halen. 

• Iedereen blijft thuis bij klachten. 

• We maken gebruik van gespreide breng- en haaltijden. 

• Buitenspelen doen we alleen met de eigen groep. 

 

Het is belangrijk voor u om te beseffen dat alles wat in deze brief staat aan verandering onderhevig is en in de 

komende dagen en weken nog aangepast kan worden. Wij krijgen namelijk per dag nieuwe informatie. 

 

Wijzigingen: 

• 6-2-2021 Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 

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. 

 

In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening: 

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen. 

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. Dit geldt niet voor 

de 4-jarigen, zij zijn nog niet leerplichtig. 

• De school is open, tenzij.. 

- Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier 

aanleiding toe geeft, of 

- De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden 

ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. 

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand.  

 

Maatregelen per onderwerp 

1. Algemene coronamaatregelen 

2. Halen en brengen 

3. Klassen gescheiden houden 

4. Testen / sneltesten 

5. Klas moet in quarantaine 

 

1. Algemene coronamaatregelen 

• Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Zij blijven ook thuis als een huisgenoot naast milde 

corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last van benauwdheid heeft. 

• 6-2-2021 Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 

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. 

• Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand. 
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• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven 

onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 

• Personeel mag gebruik maken van face-shields of mondneusmaskers. Dit is niet verplicht. 
• Groep 7 en 8 mogen een mondneusmasker dragen als zij zich door de school bewegen en geen afstand 

kunnen houden van andere klassen. Dit is niet verplicht. 

• Hygiënemaatregelen en ventilatie. Wij besteden extra aandacht aan hygiënemaatregelen: 

- kinderen wassen regelmatig hun handen en gebruiken desinfectiegel; 

- tafels worden elke dag schoongemaakt; 

- In de klassen zijn de roosters open en er wordt regelmatig geventileerd; 

- deuren van de klassen blijven open; 

- per groep wordt 1 wc gebruikt; 

- spatschermen zijn aanwezig en kunnen waar nodig worden gebruikt door de leerkrachten. 

 

2. Halen en brengen 

Om voldoende afstand tussen volwassenen en kinderen te garanderen werken we met gespreide breng- en 

haaltijden. Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 

 

• Ouders zijn niet op het plein maar wachten achter de hekken van het schoolplein. Hierbij houden zij 1,5 

meter afstand van elkaar. 

• Het OMT adviseert om ouders/verzorgers te vragen om bij het brengen/halen ook buiten mondneusmaskers 

te dragen. Wij volgen het advies van de overheid en doen een dringend verzoek aan ouders om een 

mondneusmasker te dragen bij het brengen en halen. 

• Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin- en eindtijden. 

• Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en opgehaald. 

• Kinderen van hogere groepen komen zelf naar school en gaan zelf naar huis. 

• Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school. 

• Na het brengen verlaten de ouders/verzorgers direct de omgeving van het schoolgebouw. 

• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO (geldt alleen voor noodopvang). 

 

Als u als ouder met een kind in groep 3 t/m 6 graag tot het hek mee wil lopen met uw kind kies er dan voor om 

uw kind via de Regentesselaan naar school te brengen. Hiermee voorkomt u drukte in het paadje bij de 

Mariannalaan. 

 

Brengen 

Het brengen zal in shifts worden gedaan waarbij we een verdeling hebben gemaakt op achternaam, zodat alle 

kinderen uit 1 gezin tegelijk naar school kunnen komen. Op deze manier dragen we bij aan het beperken van 

het aantal contactmomenten tussen ouders en leerlingen: 

 

Kinderen van gezinnen met de achternamen A t/m L moeten op school zijn om uiterlijk 8.25 uur. Brengen 

kan tussen 8.15 uur en 8.25 uur. 

Kinderen van gezinnen met de achternamen M t/m Z moeten op school zijn om uiterlijk 8.40 uur. Brengen 

kan tussen 8.30 uur en 8.40 uur. 

 
Kleuters 

Kleuters worden buiten bij het kleuterhek opgevangen door een leerkracht van de onderbouw. De kinderen 

gaan vervolgens via de hoofdingang naar hun klas. Hier staat de andere onderbouwleerkracht en een 

personeelslid om uw kind op te vangen.  

 

We begrijpen dat het voor kleuters opnieuw wennen zal zijn en wellicht spannend. Ouders mogen niet mee naar 

binnen en er moet afscheid worden genomen bij het hek. Als u als ouder thuis of bij het naar school gaan merkt 

dat uw kind het erg spannend vindt om naar school te gaan en niet wil, dan mag u beslissen om uw kind niet 

naar school te brengen. Dit geldt zeker voor de 4-jarigen. Ouders moeten wel school op de hoogte brengen van 

de afwezigheid van hun kind. 
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Groep 3 t/m 8 

De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen zelfstandig het schoolplein op en gaan zelfstandig naar binnen. De 

kinderen worden op het plein ontvangen door de locatiedirecteur, IB, stagiaires. De groepsleerkracht wacht de 

kinderen binnen op bij de klasseningang. Ingangen blijven ongewijzigd: 

- Groep 3-4 maakt gebruik van de achteruitgang, deur bij het duikelrek. 

- Groep 5-6 maakt gebruik van de hoofdingang, ingang naast de school. 

- Groep 7-8 maakt gebruik van de brandtrap. 

 

Ophalen 

Het ophalen zal per groep gebeuren waarbij we ook rekening hebben gehouden met gezinnen die meerdere 

kinderen hebben in verschillende groepen. Ook bij het ophalen komen ouders niet op het schoolplein en 

blijven zij achter de hekken. Zorg ook dat u voldoende afstand houdt en direct vertrekt als u uw kind(eren) 

heeft opgehaald. Het is verstandig om speelafspraakjes vooraf via app of telefoon te maken en niet tijdens het 

ophalen. 

 

• Alle gezinnen met kinderen in groep 1-2 gaan om 13.45 uur naar huis. Broers en zussen van kleuters uit 

groep 3 t/m 6 gaan dan ook mee. Zij worden opgehaald bij het kleuterhek. 

• Alle gezinnen zonder een kind in groep 1-2 gaan om 14.00 uur naar huis. Ouders spreken met hun kind af 

waar ze worden opgehaald, bij het hek aan de Regentesselaan of bij het kleine hek naast de gymzaal.  

• Groep 7 en 8 gaan zelfstandig naar huis om 14.00 uur. 

• BSO-medewerkers wachten net als de ouders achter het hek. Kinderen die naar de BSO gaan kunnen om 

14.00 uur worden opgehaald. Ouders geven dit zelf door aan de BSO. 

 

LET OP! Ouders mogen zich niet op het schoolplein bevinden of zich over het schoolplein bewegen. 

 

Verzoek aan kleuterouders 

In de kleuterklassen is het lastig om de 1,5 meter afstand tussen kleuters en leerkracht te hanteren. Denk 

hierbij aan afscheidsverdriet, valpartijen, in de broek plassen, ongelukjes bij eten en drinken, etc.. De 

leerkrachten proberen wel zoveel mogelijk de afstand te bewaren. Daarnaast zijn kleuters vaak minder 

zelfredzaam dan de oudere kinderen. Om ervoor te zorgen dat de leerkrachten zo min mogelijk contact hebben 

met de kleuter vragen we nadrukkelijk het volgende aan ouders: 

- Trek uw kind kleding aan die het zelfstandig aan en uit kan doen. 

- Een broek die uw kind zelfstandig open en dicht kan maken als hij of zij naar het toilet gaat. 

- Geen schoenen met veters aantrekken maar bijvoorbeeld schoenen met klittenband. 

- Geef geen moeilijk te openen beker mee maar voorlopig pakjes o.i.d. 

- Geef fruit mee wat al gesneden en schoongemaakt is. De leerkrachten kunnen vanwege 

hygiënemaatregelen geen fruit schillen. 

- Bakjes en broodtrommels meegeven die kinderen zelf kunnen openen. 

 

3. Klassen gescheiden houden 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het dringende advies om contacten tussen 

verschillende groepen te beperken. Deze maatregel draagt bij aan het tegengaan van de verspreiding van het 

coronavirus. Hierbij is het advies om onderscheid te maken tussen onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

 

Concreet betekent dit: 

• De kinderen van groep 3 t/m 6 zitten zoveel mogelijk in vaste tafelgroepjes. 

• De kinderen van groep 7 en 8 zitten in tweetallen. 

• In de kleutergroepen hoeft niet te worden gewerkt met vaste tafelgroepjes. 

• Kinderen die een les volgen in een andere klas volgen deze op de gang via Teams. 

• Kinderen werken niet op de gang of in de hal. Uitgezonderd kinderen die een les mee volgen in een andere 

klas. 

• Op dit moment is het nog niet bekend of er gym gegeven mag worden in de gymzaal en/of speelzaal. 

Voorlopig gaan de kinderen extra naar buiten tijdens de gymtijd. Er wordt een wandeling gemaakt of een 

spel op het schoolplein. 

• De kinderen van de Eurekagroep krijgen geen fysiek onderwijs omdat er teveel kinderen van verschillende 

groepen en scholen bij elkaar zitten. Er wordt nog gekeken hoe de invulling voor deze kinderen zal zijn.  
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• Buitenspelen doen we vanaf groep 3 met twee groepen tegelijk. Beide groepen maken gebruik van een 

eigen deel van het plein. Kleuters spelen met hun eigen groep buiten. 

 

4. Testen/sneltesten 

Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment dat zij voorrang krijgen bij het testen. De Veluwse 

Onderwijsgroep heeft een eigen sneltestlocatie waar het personeel gebruik van kan maken, zodat zij bij een 

negatieve testuitslag weer snel voor het onderwijs inzetbaar zijn. Ouders van kinderen die door de GGD worden 

gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- en contactonderzoek, worden geadviseerd om getest 

te worden. 

 

5. Klas moet in quarantaine 

Als een leerling positief wordt getest gaat de hele klas, inclusief de leerkracht(en), in thuisquarantaine. 

Concreet betekent dit: 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. 

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste 

contact met een besmet persoon laten testen in een GGD-teststraat of nog 5 dagen langer in quarantaine. 

Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 

• Het testen van kinderen is niet verplicht en zullen wij als school dan ook niet verplicht stellen. Wel zal uw 

kind bij een thuisquarantaine nog 5 dagen extra in quarantaine moeten. Het is nog niet bekend wat dit 

betekent voor uw kind t.a.v. het onderwijsaanbod. 

• Als de hele klas in quarantaine moet gaan we over op afstandsonderwijs. We gebruiken daarbij minimaal 1 

dag om zaken voor te bereiden om les op afstand te kunnen geven. 

 

Noodopvang                          

Dit komt, vanwege het feit dat alle kinderen weer naar school gaan, te vervallen. 

 

Jarig                                                                                                                            

Het blijft een feest om jarig te zijn! Uiteraard laten we dat ook nu niet ongemerkt voorbij gaan. Echter, de 

verjaardagen worden in de eigen groep gevierd en de kinderen gaan niet de andere klassen rond. Bij deze het 

dringende verzoek alleen te trakteren op verpakte, gezonde traktaties. 

 

Ouder-kindgesprekken 

In het protocol is opgenomen dat er geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) 

plaatsvindt. De ouder-kindgesprekken vinden dan ook plaats via Teams of telefonisch. U krijgt van de 

leerkracht(en) van uw kind(eren) een uitnodiging voor een gesprek. Als u al een afspraak heeft staan hoort u 

van de leerkracht(en) of deze doorgaat of wordt verzet. 

 

Toetsen en rapport 

Tijdens de thuiswerkperiode zijn er geen toetsen afgenomen. Bij terugkomst op school zullen we langzaam 

weer wat toetsen gaan afnemen die passen bij onze methodes. Vanaf 8 maart zullen we de Cito-toetsen 

afnemen in de groepen 3 t/m 7. Deze resultaten zullen we vooral gebruiken om te kijken waar uw kind staat en 

hoe we uw kind het best verder kunnen helpen in zijn of haar ontwikkeling. Het rapport wordt op een later 

moment meegegeven dan in de jaarkalender staat. 

 

Tot slot 

We zijn blij dat we alle kinderen weer tegelijk mogen ontvangen. Maandag zullen we de kinderen dan ook 

feestelijk ontvangen met een versierd plein. Voor ons als team zal het ook weer even wennen zijn om met alle 

kinderen tegelijk in de klas te zitten. Als team hebben we weinig voorbereidingstijd gehad om alles zo goed 

mogelijk voor te bereiden. Het protocol laat lang op zich wachten en veel maatregelen en richtlijnen zijn nog 

onduidelijk. Wij vragen u dan ook om begrip te hebben voor als het nog even niet helemaal loopt zoals we voor 

ogen hebben. 

 

Wij willen alle ouders bedanken voor het begrip en alle positieve reacties over het afstandsonderwijs. Ook u 

heeft een bijdrage geleverd aan het naleven van de Coronamaatregelen. Ongetwijfeld zijn we zaken vergeten of 

lopen we tegen dingen aan. We blijven regelmatig de gang van zaken evalueren en indien nodig aanpassen. 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u deze stellen via de mail, 

directie@annefrankschool.nl. 

mailto:directie@annefrankschool.nl
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Met vriendelijke groet, mede namens het team van de Anne Frank, 

 

Tamara Blijdestein 


