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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van GOO samen voor opvang en onderwijs 

Gemert, 3 februari 2021 

 

Betreft: start basisonderwijs op 8 februari 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Allereerst wil ik u hartelijk danken en mijn complimenten uitspreken voor uw inzet, flexibiliteit en 

betrokkenheid bij het opvangen en ondersteunen van jullie kinderen de afgelopen periode. Dit vraagt 

ook veel van u en zonder uw inzet was dit niet gelukt. Vanaf maandag 8 februari a.s. gaat het 

basisonderwijs weer open en onze leraren kijken er naar uit om de kinderen weer in de groep te 

mogen ontvangen. In deze brief informeer ik u hoe we de herstart gaan organiseren om dit op een zo 

veilig mogelijk manier te laten plaatsvinden.  

Maatregelen 

Alle reeds bekende en geldende Coronamaatregelen van het RIVM worden gevolgd, zoals regelmatig 

handen wassen, het houden van 1,5 meter afstand van volwassenen en het treffen van extra 

hygiënische maatregelen en ventilatie.  

Leerplicht 

Kinderen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. 

 

Klachten 

Kinderen blijven bij klachten passend bij het Coronavirus (verkouden, benauwdheid, koorts) thuis. Op 

dit moment mogen kinderen jonger dan 12 jaar bij neusverkoudheid naar het kindcentrum komen. 

Mocht dit wijzigen dan breng ik u daarvan op de hoogte. 

 

Mondkapjes 

Kinderen van groep 7 en 8 mogen een mondkapje dragen tijdens het lopen in de centrale ruimtes van 

het kindcentrum. Dit is geen verplichting. Datzelfde geldt voor onze medewerkers. Externen zijn wel 

verplicht om een mondkapje te dragen.  

 

Vaste zitplaatsen 

Kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in het lokaal een vaste zitplaats met vaste maatjes in een 

groepje of koppels. Deze zitplaats blijft de komende periode hetzelfde en er wordt zoveel mogelijk in 

het lokaal gewerkt. Ook tijdens het buitenspelen wordt waar mogelijk geprobeerd dit in dezelfde 

groepssamenstelling te doen. 

 

Gymlessen 

De gymlessen binnen gaan niet door. Dit omdat de binnensport locaties nog gesloten zijn volgens de 

richtlijnen van het RIVM. Onze locaties zullen daar op een andere wijze invulling aan geven. 
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Besmetting 

Is er in een groep één kind besmet met het Coronavirus, dan gaat de hele groep, inclusief 

leerkracht(en), in quarantaine.  

Wat als de klas in quarantaine moet? 

1. Kinderen gaan 5 dagen in quarantaine. Op de 5e dag kan er een Coronatest afgenomen 

worden. Is een kind negatief en klachtenvrij, dan is het kind weer welkom in de groep. 

Of 

2. Kinderen gaan 10 dagen in quarantaine. Wanneer het kind na 10 dagen klachtenvrij is, dan is 

het kind weer welkom in de groep. 

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

Tijdens de quarantaine periode wordt er gezorgd voor thuisonderwijs. Op welke manier dit 

vormgegeven wordt hangt af van de situatie en zal op dat moment nader gecommuniceerd worden. 

Halen/brengen 

Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis. Indien 

kinderen gebracht of gehaald worden gebeurt dit door één ouder/verzorger. De ouder/verzorger 

komt in principe niet op het schoolplein en niet in het kindcentrum. Is er een dringende reden om 

dat wel te doen, dan is de ouder/verzorger verplicht om een mondkapje te dragen. De 

ouder/verzorger gaat direct weer naar huis na het halen/brengen van de kinderen.  

Oudergesprekken 

Oudergesprekken vinden in principe online plaats, tenzij er dringende redenen zijn om een fysiek 

gesprek te organiseren.  

Vragen 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de teamleider van uw kindcentrum.  

Wij vragen iedereen om zich aan de regels te houden om zoveel mogelijk veiligheid te kunnen bieden 

aan medewerkers, ouders en kinderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Dr. ir. Ab F. Groen 

 

 

 

 

 


