
 

 

 
 
 
 

Aalsmeer, 05 februari 2021 
Betreft: heropening basisonderwijs per 8 februari 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Vanaf maandag 8 februari openen ook de scholen van SKOA weer de deuren voor alle leerlingen. Wij 

zijn erg blij dat we de leerlingen weer op onze school mogen verwelkomen. Er is echter wel een 

aantal zaken waar wij extra aandacht voor blijven houden. Te denken valt aan ventilatie van de 

lokalen en extra schoonmaak. Ook zijn er zorgen rondom de besmettelijkheid van het virus en de 

consequenties wanneer er besmetting heeft plaatsgevonden.  

 

Om de school “veilig” te kunnen openen, volgen wij de coronamaatregelen die ons zijn aangedragen 

door het ministerie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk verplichte maatregelen, 

noodzakelijke maatregelen en dringende adviezen. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden tussen 

de scholen van SKOA. Door de bomen is soms het bos niet meer te zien, vandaar dat wij in deze brief 

zoveel mogelijk duidelijkheid willen geven.  

 

Wij beseffen dat dit een brief is met veel informatie, maar wij vertrouwen erop dat u de tijd neemt 

om alles rustig door te lezen. Alle informatie in deze brief geldt in ieder geval tot de 

voorjaarsvakantie. 

 

 

Algemene coronamaatregelen: 

1. Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Personeel en leerlingen zijn alleen welkom in de 

school wanneer zij klachtenvrij zijn. Kinderen blijven thuis als zij zelf de volgende (luchtweg)klachten 

hebben; neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken of 

proeven, koorts (meer dan 38 graden). Hebben 1 of meerdere personen in het huishouden koorts 

en/of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele huishouden thuis. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona 

 
2. Personeel houdt onderling anderhalve meter afstand en contactmomenten worden zoveel 

mogelijk beperkt. Tussen personeel en leerlingen en leerlingen onderling hoeft geen afstand 

gehouden te worden maar waar mogelijk wordt dit wel zo georganiseerd. Wij respecteren de 

voorzichtigheid van al onze collega’s en zij zullen dit met hun eigen klas bespreken. 

Alle medewerkers dragen in de school een mondkapje op het moment dat zij zich door de school 

verplaatsen. Zij dragen geen mondkapje als zij op hun werkplek zitten.  

Ook leerlingen van groep 7 en 8 dragen een mondkapje als zij in de school zijn. In de klas mag het 

mondkapje af zolang zij op hun werkplek zitten. Het personeel kan gebruik maken van face-shields 

en/of spatschermen. 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona


  

3. Er worden maatregelen getroffen rondom ventilatie en schoonmaak. Er wordt gedurende de dag 

extra schoongemaakt en na schooltijd maken de leerlingen en medewerkers hun werkplek extra 

schoon. Wilt u uw kind een pakje hygiënische doekjes meegeven?  

Iedereen wast vaker zijn/haar handen. Leerkrachten ventileren de lokalen extra. De CO2 meters 

worden dagelijks uitgelezen en bij onvoldoende scores worden er extra maatregelen getroffen. Wilt 

u een extra vest meegeven in de tas van uw kind? 

 

4. Op school vindt alleen onderwijs en (onderwijsondersteunende) zorg plaats, alle andere 

activiteiten vinden online plaats of worden uitgesteld/geannuleerd.  

Externen zijn, bij hoge uitzondering en na goedkeuring van de directie, welkom in de school. Ook zij 

dragen in de school een mondkapje. Stagiaires blijven welkom, voor hen gelden dezelfde 

maatregelen als voor het personeel. 

 

Reisbewegingen: 
Helaas is het nog niet verantwoord om alle 450 leerlingen op dezelfde tijd naar school te laten 

komen. Dit zorgt er namelijk voor dat er teveel ouders/verzorgers op hetzelfde moment rondom 

school aanwezig zijn, waardoor de anderhalve meter afstand niet altijd te realiseren is. Om die reden 

blijven we de klassen in 2 groepen splitsen, de groene groep en de blauwe groep. Deze groepen zijn 

zo ingedeeld dat broertjes en zusjes op dezelfde tijd naar school kunnen worden gebracht. In de 

bijlage vindt u de verdeling van de kinderen over de 2 groepen. 

Voor de groene groep openen wij de deuren dagelijks om 08.15 uur. Zij gaan om 13.55 weer naar 

huis. De blauwe groep komt om 08.25 uur de school binnen en zij gaan om 14.05 naar huis. 

 

Vanwege de drukte rondom de school is het essentieel dat de kinderen, waar mogelijk, zelfstandig 

naar school komen of bij voorkeur zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school worden gebracht 

door één ouder/verzorger. Wanneer brengen met de auto toch noodzakelijk is, dan verzoeken wij u 

om gebruik te maken van de ‘kiss and ride’ methode. U laat hierbij uw kind uitstappen en rijdt 

meteen weer door. Let daarbij op de verkeersregels, zodat u anderen niet in gevaar brengt. 

De parkeerplaats voor het Parochiehuis blijft gesloten bij aanvang en uitgaan van de school. De 

kinderen die met de fiets komen, maken gebruik van de door hun groepsleerkracht aangewezen 

fietsenrekken. Ook verzoeken wij u om niet bij de school te blijven hangen om een praatje te maken 

met andere ouders/verzorgers. Aangeraden wordt om ook als ouder/verzorger een mondkapje te 

dragen. 

 

De ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen start en 1/2 (hierna te noemen groepen 1/2) 

hebben 5 breng,- en ophaalplekken: 

Groep 1/2 A: het basketbalveldje/de voetbalkooi 

Groep 1/2 B: het kerkplein          

Groep 1/2 C: het kleuterplein  

Groep 1/2 D: naast de glijbaan op het kleuterplein  

Groep 1/2 E: het schoolplein van de Dolfijn 

Op deze plekken worden de kinderen ’s morgens meteen opgevangen door hun eigen leerkracht en 

een collega teamlid, die hier staan te wachten. Zodra de groene groep compleet is, wordt die vast 

naar het lokaal gebracht. Tien minuten later volgt de blauwe groep.  

 

 

 



  

 

Aan het einde van de dag kan de groene groep om 13:55 uur weer opgehaald worden en de blauwe 

groep om 14:05 uur vanaf dezelfde plek.  We hebben een vaste looproute uitgezet voor ons 

hoofdgebouw, zo voorkomen we dat ouders/verzorgers elkaar moeten passeren op een smal 

voetpad. Wij verzoeken u de aanwijzingen te volgen.  

Volgens een vaste indeling maken we, voor de groepen 3 t/m 8 gebruik van alle verschillende 

buitendeuren.   

Groep 3: de ingang bij groep 7, bij het schoolplein  

Groep 4: de hoofdingang van het hoofdgebouw  

Groep 5: entreedeur van het Big Brother gebouw  

Groep 6: de hoofdingang van het hoofdgebouw  

Groep 7: de nooduitgang bij groep 7, bij de parkeerplaats  

Groep 8: de ingang van de Dolfijn  

 

Aan het eind van de dag gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 door dezelfde deuren weer naar 

buiten.    

 

 

Klassen houden we zoveel mogelijk gescheiden: 
1. Er vinden geen groeps doorbroken activiteiten plaats. 

2. Het buitenspelen vindt plaats op aparte pleinen (delen van een plein). Waar dit niet mogelijk is, 

passen we het buitenspelen in de bovenbouw aan. 

3. In de lokalen werken we vanaf groep 4 in vaste groepen/koppels. 

4. Leerlingen die jarig zijn, vieren dit alleen in hun eigen klas (voorverpakte traktatie). Neem vooraf 

contact op met de leerkracht. 

5. De gymlessen gaan door maar er worden extra maatregelen getroffen zodat groepen elkaar niet 

treffen in de kleedkamer. Voor de groepen 7 en 8 worden alternatieve beweegmomenten 

georganiseerd. 

6. De lessen beeldende vorming gaan door. Klassen worden hierbij niet gemengd. 

6. Ondersteuning en extra aanbod buiten de klas, gaat alleen door wanneer dit individueel en op 

voldoende afstand van de medewerker kan plaatsvinden. Als dit niet mogelijk is, zal deze activiteit 

tijdelijk niet door kunnen gaan. Alternatieven, bijvoorbeeld via teams, worden onderzocht. 

 

Testen: 
Het personeel krijgt voorrang bij het testen. Het gebruik van sneltesten wordt, waar dat mogelijk is, 

ingezet. 

1. Als er een besmetting plaatsvindt, volgen wij de instructies van de GGD. 

2. Alle 1e en 2e lijn contacten gaan in quarantaine. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht hun leeftijd.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-

coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen 

 

3. Personeel en leerlingen kunnen zich zo snel mogelijk en op dag 5 na het laatste contact met een 

besmet persoon laten testen bij de GGD. Leerlingen waarvan ouders besluiten om hun kind niet te 

testen, zijn pas na 10 dagen quarantaine én minimaal 24 uur klachtenvrij, welkom op school.  

 

Door als ouder aan de GGD toestemming te verlenen om de school te informeren, kunnen wij op 

school sneller handelen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


  

 

Wat als de klas/leerlingen of medewerker(s) in quarantaine moeten: 
1. Als een hele klas in quarantaine moet, bieden wij afstandsonderwijs via teams. 

2. Als een leerling of enkele leerlingen in quarantaine moeten, vindt er zowel onderwijs op school als 

afstandsonderwijs plaats. 

3. Als de leerkracht ziek is, en een vervangende leerkracht uit die jaarlaag is beschikbaar, dan vindt er 

onderwijs plaats op school. 

4. Als de leerkracht ziek is, en er is geen vervangende leerkracht uit die jaarlaag beschikbaar, dan 

vindt er afstandsonderwijs plaats via teams. 

 

Voorbeeld bij punt 4: de leerkracht van groep 6 is ziek. Er is geen leerkracht uit de groepen 6 

beschikbaar om de vaste leerkracht te vervangen. De klas ontvangt een bericht via social schools om 

vanuit huis te werken (digitale lessen). Een medewerker van de school zal, met behulp van teams, de 

klas online begeleiden bij het afstandsonderwijs. 

 

Er wordt vanuit de overheid verwacht dat mensen zoveel mogelijk thuis werken. Er is een reële  

kans dat kinderen i.v.m. ziekte/uitval  van de leerkracht, onverwachts thuis moeten blijven.  

Houd u hier a.u.b. rekening mee!  

 

 

Overige maatregelen: 
 

-Maandag 8 februari nemen de leerlingen al hun schoolmaterialen (boeken, werkboeken en stencils) 

weer mee naar school. Leerlingen die een iPad hebben geleend, leveren deze weer in bij meester 

Jeroen. 

 

-Contact met de leerkracht is mogelijk, zowel telefonisch, per mail en via teams. Maakt u hiervoor 

een afspraak met de leerkracht per mail. 

 

-Wanneer een medewerker langdurig ziek is, zoeken wij een passende oplossing voor de groep 

waaraan hij/zij lesgeeft.  

 

-Ziekmeldingen van leerlingen worden zo spoedig mogelijk, telefonisch via 0297-326291, 

doorgegeven aan de administratie. Juf Corrie informeert de leerkracht en houdt de absenties bij in 

het leerlingvolgsysteem. Indien de ziekmelding Corona gerelateerd is, verzoeken wij u ons zo volledig 

mogelijk te informeren.  

 

-Het onderwijsaanbod wordt, naar inzicht van de leerkrachten weer opgepakt. Er is extra aandacht 

voor het sociale aspect, hiervoor zijn speciale lessen ontwikkeld van de Kanjertraining. 

Alleen noodzakelijke methodetoetsen worden afgenomen. Het zorgteam adviseert het team over de 

afname van de Cito-toetsen in maart. 

 

-Wanneer ouders/verzorgers zelf besluiten om hun kind(eren) thuis te laten, dan is het belangrijk dat 

zij hierover de directie informeren. Dit kan door een mail te sturen naar info@jozefschool.net. 

 

-Kennismakingsgesprekken voor inschrijving leerlingen gaan tot nader bericht niet door. 

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen die binnenkort gaan starten, worden telefonisch benaderd 

door de groepsleerkracht. Zij starten in ieder geval nog niet op maandag 8 februari. 



  

 

 

-Naschools opvang is er alleen voor leerlingen waarvan een ouder een cruciaal beroep heeft. 

Aanmelden hiervoor gaat niet via school. Wilt u wel de leerkracht op de hoogte brengen zodat hij/zij 

weet dat het kind overgedragen moet worden aan de medewerker van de opvang? 

 

Wij vertrouwen erop u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben. Wij willen u nogmaals 

bedanken voor de afgelopen periode. Met elkaar hebben wij het thuisonderwijs vormgegeven.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Jozefschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aangepaste jaarplanning: 

8 februari Weer naar school 

8, 9 en 10 februari Adviesgesprekken groep 8 

19 februari Aangepaste carnavalsviering (in de eigen klas, meer info volgt) 

20 t/m 28 februari Voorjaarsvakantie 

4 maart Start toets periode Cito 

9 maart OR vergadering 

10 t/m 19 maart NME week 

12 maart Koffiecorner (aanmelden per mail naar info@jozefschool.net) 

26 maart Palmpasen groep 1 t/m 5 (alternatieve invulling) 

26 maart Rapporten mee naar huis (groep 3 t/m 8) 

1 april Paasviering (precieze invulling wordt later bepaald) 

1 april Voortgangsgesprekken (tussen 15.00-19.00 uur) 

2 april Goede Vrijdag; leerlingen en medewerkers vrij 

5 april Tweede Paasdag; leerlingen en medewerkers vrij 

6 april Voortgangsgesprekken (tussen 15.00-19.00 uur) 

13 april MOT vergadering 

20 en 21 april IEP toets groep 8 

24 april t/m 9 mei Meivakantie 

 

 



  

Maatregelen in het kort: 

 

Groene groep: 
08.15-13.55 

Blauwe groep: 
08.25-14.05 

 

Mondkapjes voor 
volwassenen en 

groep 7-8 bij 
lopen in de 

school 

 

Kinderen blijven 
in hun eigen 

groep 
 

Verjaardag? Eerst 
contact met de 

leerkracht 

 

Gym gaat 
(aangepast) door 

 

Zieke kinderen 
blijven thuis 

 

Schriften en 
boeken weer 

mee naar school 
 

Handen wassen 
en meer 

schoonmaken 

 

Groep gaat in 
quarantaine bij 

een positieve test 
 

Volwassenen 
houden 1,5 

meter afstand 

 
 
          

 


