
 

 

 

Leusden, 5 februari 2020 

 

Beste ouders/verzorgers van Het Kompas,  

 

Afgelopen dinsdag is er in de persconferentie van de overheid aangegeven dat het Primair Onderwijs weer open 

gaat per 8 februari. In de afgelopen dagen zijn er vervolgens allerlei aanvullende veiligheidsmaatregelen en 

bepalingen uitgestuurd. Gisteravond is het Algemeen Protocol bij Openstelling scholen uitgegeven en dat is voor 

ons de leidraad die we willen gaan gebruiken om ons onderwijs, veilig, verantwoord en uitvoerbaar te maken. Dit 

protocol kunt u hier nalezen. 

Wij vinden het heel fijn om alle kinderen weer in het echt te kunnen zien! Er zijn echter ook binnen het team de 

nodige zorgen over de veiligheid. Die zorgen zijn trouwens ook gedeeld door enkele ouders/verzorgers.  

De afgelopen dagen is er veel overleg geweest met Gemeente, opvangorganisatie, teamleden en MR om dit op 

praktisch niveau goed uit te kunnen werken. Vanuit de wethouder is daar ook een brief over geschreven met 

afspraken voor de hele gemeente. Deze is hier te lezen. 
Deze afspraken zijn gemaakt met de huidige kennis van zaken en blijven de komende weken tot de 

voorjaarsvakantie in ieder geval staan. 

In deze brief zetten wij een aantal zaken voor u op een rijtje, zodat u straks weet hoe wij de maatregelen hebben 

uitgewerkt.  

 

Alle leerlingen worden vanaf maandag 8 februari hele dagen op school verwacht 

We gaan er vanuit dat alle kinderen de komende weken gewone lesdagen op school kunnen maken. De kinderen 

krijgen te maken met eigen start en lestijden per groep. De kinderen blijven in de eigen groep. Dat wordt ook wel 

cohort/bubbel genoemd in de protocollen. 

Groep 1-2 begint om 8.20 uur en eindigt om 13.50 uur 

Groep 2-3 begint om 8.25 uur en eindigt om 13.55 uur 

Groep 4-5 begint om 8.20 uur en eindigt om 13.50 uur 

Groep 6-7 begint om 8.25 uur en eindigt om 13.55 uur 

Groep 8 begint om 8.30 en eindigt om 14.00 uur en op dinsdag om 15.00 uur. 

De leerkracht laat het jonge kind (1-3) ‘s middags gaan als er oogcontact/ zwaai contact met de ouders is 

geweest. De oudere leerlingen gaan zelfstandig naar buiten.  

Graag als ouder rekening houden met de volgende punten: 

● Ouders staan zoveel mogelijk aan de rand van het plein. 

● Kinderen t/m groep 6 worden door maximaal 1 ouder gebracht (en gehaald) 

● Ouders bewaken zelf de 1,5 meter afstand tot elkaar 

● Houd de haal- en brengmomenten kort 

● Ouders dragen een mondkapje 

 

https://drive.google.com/file/d/17n9CpxgrfM2GADx1ui0jfNk9G8BKZqHZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cewQdDjzaAMVTE3zMbJNpQvFqznqB7FK/view?usp=sharing


Wat gaan we dan doen op school?  

Op school is er natuurlijk aandacht voor het welbevinden van iedere leerling, zo is er onder andere ruimte om te 

delen hoe de afgelopen periode is beleefd door de kinderen. Daarnaast zullen we zoveel mogelijk het gewone 

lesprogramma weer oppakken, waarbij we aanhaken bij waar de kinderen gebleven zijn. We zullen de digitale 

hulpmiddelen als Classroom en Weektaak blijven vullen zodat we eventueel weer terug kunnen schakelen. 

 

Wat als een kind besmet raakt met Corona? 

Als uw kind besmet raakt, stelt u de school zo snel mogelijk op de hoogte van de besmetting. Dan gaat de hele 

groep (bubbel) naar huis voor tenminste 5 dagen. Bij een negatieve corona test (en is uw kind  klachtenvrij), dan 

mag hij/zij  na 5 dagen weer op school komen. Wilt u geen test afnemen bij uw kind, dan blijft hij/zij nog een keer 

5 dagen in quarantaine (dus 10 dagen in totaal). Als uw kind na deze 10 dagen nog steeds klachtenvrij is, dan mag 

het weer terug komen op school.  Mocht het voorkomen dat een hele groep naar huis moet, dan zullen wij u op 

de hoogte stellen hoe we het onderwijs dan vormgeven. De eerste dag zal sowieso gebruikt worden om de lessen 

weer online voor te bereiden en materialen klaar te leggen voor de kinderen door de leerkracht. Dan is er dus 

geen les en ook geen noodopvang. 

 

Wanneer een leerkracht of ondersteuner afwezig is 

We proberen, net zoals voor de kerstvakantie, om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. 

Maar het kan zo zijn, dat er een moment zich voordoet dat we geen leerkracht tot onze beschikking hebben. Wij 

bekijken dan ter plekke welke mogelijkheden we toe kunnen passen, maar het naar huis sturen van één of 

meerdere groepen is een reële mogelijkheid waar u rekening mee moet houden. Omdat we groepen niet mogen 

mengen, kunnen we ook kinderen van ouders met cruciale beroepen die eerste dag niet bij een andere groep 

plaatsen, als er geen leerkracht beschikbaar is voor de groep.  

Zoals het er nu naar uitziet hebben we op dit moment  alleen voor groep 4/5 een vervanger nodig.  Juf Melanie 

Groen zal de lessen op school gaan geven. Juf Idske doet vanuit huis de online lessen van groep 4 op de maandag 

en dinsdag. 

Wat als uw kind ziek is?  

Het kan gebeuren dat uw kind ziek is. Hiervoor gelden dan de normale afspraken. Uw kind wordt ‘s morgens 

afgemeld via de telefoon en of via Parro  Uw kind blijft thuis tot dat het beter is. Zijn er echter klachten die 

verband houden met Corona, volg dan het protocol en informeer de school. 

Externen in de school 

Mensen die het primaire onderwijsproces ondersteunen laten wij toe in de school, zoals bv een externe RT-er. 

Voor overige vrijwilligers, hulpouders, gastdocenten en andere externen blijven de schooldeuren de komende tijd 

nog dicht. 

Gym 

We gymmen niet in de gymzaal/sporthal. Bewegingslessen zullen zoveel mogelijk buiten plaatsvinden en worden 

mede door de mensen van de Sport Experience gegeven.  

Schoonmaak en ventilatie 

Ventilatie is in ons gebouw alleen mogelijk door ramen en deuren kruislings tegen elkaar open te zetten. Wij 

zetten daarom regelmatig een raam open, ook als het koud is!  Dit zullen wij dus blijven doen en met de 

weersvoorspellingen van komende week in ons achterhoofd adviseren wij u uw kind verschillende laagjes te laten 

aantrekken!  Daarnaast maken we ruimte vrij voor het extra schoonmaken van de toiletten en overige 

contactpunten. 

 



Mondkapjes en overige veiligheidsmaatregelen voor de kinderen en medewerkers 

Na  overleg hebben wij besloten dat wij voldoende afstand kunnen bewaren tussen de verschillende 

cohorten/bubbels. Daarom hebben wij besloten om voor kinderen geen mondkapjes verplicht te stellen.  

Mochten er kinderen zijn die dit voor hun eigen veiligheid willen gebruiken, dan zullen wij dit echter niet 

verbieden. Voor de collega’s zijn er spatschermen en face shields beschikbaar gesteld. Deze zullen in 

verschillende groepen gebruikt gaan worden. Daarnaast zijn er in de lokalen wat kleine aanpassingen gedaan 

 

Spullen weer mee naar school en chromebooks inleveren 

Iedere leerling neemt maandag alle van school gebruikte spullen weer mee naar school. Boeken, schriften, 

werkboeken, etui, chromebook….. alles wat uw kind  thuis gebruikte van school hebben ze vanaf maandag in de 

groep ook weer nodig. Graag meenemen in een stevige tas! 

Carnaval 

Het carnaval op school stond al doorgestreept. Van een ouder kregen we daar nog wat vragen over. We hebben 

binnen de stichting besloten om geen carnaval te vieren. Het team is op dit moment al druk genoeg met het weer 

veilig openen. Daarnaast is het risico van het doorbreken van de bubbel groter bij festiviteiten.  

Een MR-lid sprak hierover de mooie woorden: “Je moet ook niet meer deining veroorzaken dan je aankan.” 

Ten slotte…………………………  

We dragen samen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid; ouders, leerlingen en 

leerkrachten/onderwijsassistenten. Wij stappen positief en met vertrouwen de school weer binnen op 8 februari. 

Wij gaan er vanuit dat u hierin  hetzelfde staat en ons hierbij  ondersteunt door eerlijk en oprecht te melden als 

uw kind klachten heeft, niet kan komen door een besmetting in uw directe omgeving of vanwege een andere 

reden niet kan komen. We gaan er dan ook vanuit dat alle kinderen weer aanwezig zullen zijn op school.  

 

Mocht u hierover twijfelen of vragen hebben, neemt u dan contact op met mij via de mail of via Parro 

(wkoelewijn@kompasleusden.nl)  

Tot ziens op maandag 8 februari!  

Namens het team,  

Wilbert Koelewijn 

directeur Het Kompas 

 

 


