VOLLEDIGE OPENSTELLING CNS ZOMERLAND 8 FEBRUARI 2021
Dit document wordt opgesteld om afspraken over een beheerste, behoedzame en verantwoorde
volledige heropening van de school helder te maken voor alle betrokkenen. Hoewel we onze
leerlingen maandag het gevoel van een normale schoolsituatie willen geven, is dat het niet. Er zullen
strenge regels gelden om de besmettingsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Als de situatie daar om
vraagt, zullen we terugvallen op het afstandsonderwijs.

ALGEMEEN
1. Alle leerlingen gaan vanaf ma. 8 februari 2021 weer volledig naar school. Er geldt
leerplicht voor de leerlingen. We blijven open tenzij;
- Het kabinet besluit om de scholen opnieuw te sluiten;
- het advies van de GGD over besmetting op school en beperking van het
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft;
- wanneer de school 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 we over naar onderwijs op
afstand.
2. We hanteren de reguliere lestijden zoals in de jaarkalender is opgesteld. Tussen de middag
wordt het schoolgebouw intensief geventileerd en maakt de schoonmaakster een extra
servicerondje voor de contactpunten en toiletten.
3. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Er wordt getracht om vanaf
groep 5 de klas de leerlingen meer onderlinge afstand tot de andere combigroep te laten
houden. Denk hierbij aan de opstelling van tafels. Ook binnen het leerjaar proberen we
leerlingen in twee groepjes van ongeveer 5 leerlingen te laten werken. Waar mogelijk houden
we in de bovenbouw koppeltjes van 2-3 leerlingen aan.
Tussen personeelsleden en leerling proberen we in de midden-en bovenbouw afstand te
bewaren en een plexiglasscherm in te zetten. Tussen personeelsleden (inclusief stagiaires)
onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
4. De groep leerlingen waar les aan wordt gegeven, blijft ook in de pauze zoveel mogelijk
gescheiden van de overige klassen. Omdat we de klassen makkelijk kunnen scheiden en
leerlingen geen lange afstanden door schoolgangen hoeven te overbruggen om vanuit het
leslokaal naar buiten te kunnen, stellen we mondkapjes (in groep 7/8) niet verplicht.
Leerlingen mogen wél een mondkapje in de gang dragen als ze dit prettig vinden. In dat geval
neemt de leerling een mondkapje mee van thuis. Op school zijn tevens mondkapjes
beschikbaar.

HYGIËNEMAATREGELEN
We volgen de richtlijn die het RIVM heeft opgesteld voor het onderwijs:
1. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. We richten echter ons
lokaal en schoolgebouw zo in dat we zoveel mogelijk onderling afstand kunnen houden.
Leerlingen vanaf groep 5 nemen hun tas en jas mee naar hun eigen tafel/stoel.
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2. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
In de groepen 3 t/m 8 zijn plexiglas schermen geplaatst. Voor alle leerkrachten zijn
transparante mondneusmaskers of face shields beschikbaar.
3. Personeelsleden bewaren onderling altijd 1,5 meter afstand. Contactmomenten blijven
beperkt. Leerkrachten zijn niet langer op school aanwezig dan noodzakelijk. Leerkrachten met
een kwetsbare gezondheid mogen ervoor kiezen om de lessen online aan te blijven bieden.
Het kan zijn dat uw kind op die dag thuis online les heeft.
4. Een (verdachte) coronabesmetting in het gezin wordt direct gemeld bij de groepsleerkracht of
directeur van de school. School heeft dan overleg met de GGD en het crisisteam van de
scholengroep om passende maatregelen te treffen. De GGD voert bron en contactonderzoek
uit. Zie: https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek- kinderen.
5. CNS Zomerland draagt zorg voor naleving van de algemene hygiënevoorschriften van het
RIVM. We herinneren de leerlingen aan de strikte hand- en toilethygiëneregels. We schudden
geen handen. Alle leerlingen wassen regelmatig uitgebreid hun handen met de anti-bacteriële
wasgel (zeep). In ieder geval voor het eten en drinken. Hoesten en niezen in de elleboog.
6. In iedere klas en toiletruimte is een zeeppompje met anti-bacteriële wasgel en papieren
handdoekjes aanwezig. In iedere groep is daarnaast een pompje met desinfecterende handgel
en/of -spray beschikbaar. Kinderen mogen ook handgel van thuis meenemen. Om tafels e.d. te
ontsmetten beschikt iedere klas over een oppervlaktespray.
7. De dagelijkse schoonmaak van contactpunten in leslokaal en toiletten gebeurt frequenter.
8. De klasdeuren en een raam van de school en klaslokalen staan zoveel als mogelijk open om het
gebouw optimaal te ventileren. Tussen de middag worden de klaslokalen extra gelucht door
ramen en deuren ongeveer 20 min. tegen elkaar open te zetten. (als leerlingen afwezig zijn)
9. Als de leerkracht uit voorzorg in quarantaine moet, vanwege een besmetting in haar
omgeving, verzorgt de leerkracht afstandsonderwijs. Uw kind kan dus onverwacht weer thuis
les krijgen. Als de leerkracht ziek is, wordt een vervanger gezocht. Met het grote tekort aan
invallers is de kans aanzienlijk dat er geen oplossing gevonden kan worden. Houd daar
alstublieft rekening mee!

LESAANBOD
1. Vanaf 8 februari wordt er in de klassen weer volgens het rooster lesgegeven, waarbij alle
vakgebieden aan bod komen. Het structurele thuisaanbod komt te vervallen en maakt plaats
voor het reguliere huiswerk. Wanneer er onverhoopt overgeschakeld moet worden op
afstandsonderwijs, dan beperken we ons tot de basisvakken rekenen, taal en lezen.
2. Tijdens de pauze verdelen we het schoolplein en veld op in vaste speelvakken per klas. (M.b.v.
de belijning op het plein) Leerlingen van verschillende groepen houden zoveel mogelijk
gescheiden pauze van elkaar. Kinderen lopen voorafgaand en na afloop van de pauze met de
eigen groep naar binnen en vermijden zo het contact met andere klassen.
3. Bij de gymles in de gymzaal of het speellokaal begeven de leerlingen zich door elkaar. Daarom
worden er voorlopig geen gymlessen in een gymlokaal gegeven. Bovendien is binnensport niet
toegestaan tijdens de lockdown. Daarvoor in de plaats spelen de kinderen gedurende de week
vaker buiten of doen een sportieve buitenactiviteit. Hiervoor is geen gymkleding nodig.

2

4. We nemen geen speelgoed of knuffels van thuis mee.
5. Als leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven, terwijl de klas op school les krijgt, biedt
de school een minimumpakket aan leerstof aan. Het kan even tijd kosten voordat dit is
klaargezet door de leerkracht. Deze leerstof zal zelfstandig verwerkt moeten worden,
aangezien de leerkracht lesgeeft voor de klas.
6. Traktaties worden, op afspraak, aangeboden bij de buitendeur. Jarigen gaan de klassen niet
rond. Leerkrachten schrijven na schooltijd een wens op de verjaardagskaart. Traktaties
bestaan alleen uit per stuk voorverpakte etenswaren uit de winkel. Hoewel het niet past bij
ons voornemen als Gezonde School, denken we aan hierbij aan waterijsjes, chipszakjes e.d.
7. Wanneer een Covidbesmetting is vastgesteld, gaat de klas en leerkracht(en) in quarantaine.
We schakelen dan z.s.m. weer over naar afstandsonderwijs voor de dagen dat de klas thuis is.
Wanneer een kind in quarantaine moet vanwege een besmette leerling, kan het kind geen
gebruik maken van noodopvang.

ACTIVITEITEN IN EN BUITEN DE SCHOOL
1. De gezamenlijke weekopening op maandagmorgen in de hal van de school gaat voorlopig niet
door. Groepsdoorbrekend werken, zoals dat gebeurde bij bijv. Nieuwsbegrip (Begrijpend
Lezen), gaat niet door. Dit vakgebied wordt in de eigen klas aangeboden. We proberen het
onderlinge contact tussen groepen zoveel mogelijk te beperken.
2. School- en groepsactiviteiten zoals excursies en gastlessen komen voorlopig te vervallen.
Hulpouders zijn ook nog even niet welkom in de school. L Dit betekent dat ook de
overblijfmoeders nog niet aan de slag kunnen binnen de schoolmuren.
3. Kinderen die noodgedwongen op school moeten lunchen, omdat ouders een cruciaal beroep
uitoefenen, eten in de eigen klas met de groepsleerkracht. De lunch moet in een koeltasje bij
de leerling bewaard worden. Net als bij de noodopvang willen we het overblijven tot een
minimum beperken. Er kan alleen gebruik worden gemaakt van de overblijf als ouders een
cruciaal beroep uitoefenen. Hiervoor dient per week een verzoek met onderbouwing
gemaild te worden naar de directeur via i.leenheer@cnszomerland.nl

IN EN RONDOM HET SCHOOLGEBOUW
1. De ouder van een leerling uit groep 1-2 brengt het kind nog steeds via het zijhek. (bij het
voetbalveldje) De ruime inloop blijft bestaan, waardoor kleuters zonder oudere broers/zussen
later gebracht kunnen worden. Zo spreiden we de piek in verkeersbewegingen. Als er niet
voldoende mogelijkheid is om anderhalve meter van elkaar af te staan, kunt u ook
gebruikmaken van het veld, de skatebaan of een deel van het schoolplein. Wilt u niet op het
voetpad wachten? Beperk de duur van het haal-en brengmoment!
2. Groep 3 en 4 gebruikt de ingang aan de Brielsestraat, zoals we dat vorig jaar ook deden.
Groep 5 t/m 8 loopt via de reguliere ingang aan de Pr. Marijkestraat het plein op. We hanteren
ruimere inlooptijden. Alle leerlingen zijn tussen 08:20 uur – 08:35 uur aanwezig en lopen bij
aankomst op het schoolplein direct individueel naar de eigen klas. Het is niet de bedoeling dat
leerlingen vóór 08:20 uur op het schoolplein wachten.
‘s middags geldt dat de leerlingen tussen 12:50 – 13:05 uur de school in kunnen lopen.
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3. Na schooltijd houden de groepsleerkrachten goed in de gaten dat leerlingen zo min mogelijk in
aanraking komen met kinderen uit andere klassen. We laten leerlingen na schooltijd niet
langer blijven om werk af te maken of klassendienst te houden.
4. Ouders/begeleiders begeven zich niet op het schoolplein of in de school. Kinderen worden
door max. één familielid gebracht en opgehaald. Ouders staan 1,5 meter verspreid van elkaar.
Zorg dat u zo kort mogelijk bij het hek hoeft te wachten. Het is niet toegestaan dat mensen
tegen het bruine hekje voor de hoofdingang wachten. Leerlingen van gr. 3 t/m 8 moeten
ruimte krijgen om veilig het plein te verlaten. Beide hekdelen zullen voortaan openstaan.
5. Als je kind zelfstandig naar school kan, dan komt het zelfstandig naar school.
6. Omdat er nog altijd een strenge lockdown geldt, blijven we terughoudend t.a.v. externen in de
school. Contact met schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en deskundigen van
het Samenwerkingsverband vindt op afstand plaats. We bieden vooralsnog op school geen
ruimte voor therapie en gesprekken. Alleen in crisissituaties zijn zorgverleners welkom.

GEZONDHEIDSKLACHTEN
1. Informatie over richtlijnen t.a.v. de gezondheid zijn momenteel in ontwikkeling. Zodra er
informatie beschikbaar is, sturen wij u die toe.
2. Het huidige beleid is dat kinderen met alleen verkoudheidsklachten naar school mogen
komen. Zij moeten thuisblijven bij verergering van klachten zoals hoesten, koorts en/of
benauwdheid. Dit zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ staat momenteel ter discussie. Het OMT is
gevraagd om opnieuw naar dit advies te kijken. Als het beleid wijzigt, ontvangt u hierover
informatie. In deze link het aangepaste landelijke protocol opstart basisonderwijs met een
uitgebreide beschrijving over de thuisblijfregels en thuisquarantaine.
3. Om te bepalen of uw kind naar school kan of beter thuis kan blijven, hanteerden we de
beslisboom (Boink/RIVM) De beslisboom wordt momenteel aangepast n.a.v. het nieuwe
testbeleid. Zodra er een nieuwe beslisboom gepubliceerd wordt, sturen wij u dit toe.
4. Er worden op school geen coronatesten uitgevoerd. Onderdeel van de adviezen bij de
heropening van de basisschool is dat leerlingen en onderwijspersoneel zich laten testen. Dit is
belangrijk om de veiligheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.
5. Een leerkracht met milde klachten moet, volgens de richtlijnen van de RIVM, ook thuisblijven.
Bij coronagerelateerde klachten wordt tevens een test aangevraagd. Het kan zijn dat de groep
hierdoor tijdelijk aangewezen is op onderwijs op afstand.
6. Bij ziekte wordt geprobeerd om een invaller te vinden. Leerlingen worden niet verdeeld over
andere klassen.
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