
 

 
 
 
 
 
Haaksbergen, februari 2021  
 
 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
 
Inmiddels is bekend geworden dat basisschoolkinderen vanaf maandag 8 februari weer naar school 
kunnen. Om dit alles in goede banen te leiden en te waarborgen is dit plan opgesteld.  
 
Wij vragen u nadrukkelijk om genoemde maatregelen en beperkingen in acht te nemen, zodat wij 
uw gezondheid, de gezondheid van uw kinderen en óók de gezondheid van onszelf zo goed 
mogelijk kunnen beschermen. Wij vertrouwen er dan ook op dat u ons op de hoogte stelt over 
mogelijke (of vermoedens van) corona-besmettingen in de (naaste) omgeving van uw kind(eren). 
Bij twijfel vragen wij u contact met de GGD op te nemen voor advies. Op deze manier hopen wij te 
voorkomen dat er binnen onze school besmettingen ontstaan, waardoor hele klassen (inclusief 
leerkracht) in quarantaine moeten.  
 
Naar aanleiding van de besluiten van het kabinet zijn wij tot onderstaande uitgangspunten gekomen. 
De verdere uitwerking en invulling kunt u lezen in dit plan.  

• Indien er een corona-besmetting in de groep wordt geconstateerd, dan moet de gehele klas 
én betreffende leerkracht 5 dagen in quarantaine. Advies is om na de 5e dag te laten testen. 
Bij een negatief advies weer fysiek naar school.  

• Indien u er als ouders voor kiest om uw kind niet te laten testen na 5 dagen quarantaine, dan 
wordt de quarantaine verlengd tot 10 dagen.  

• U bepaalt als ouders zelf of u uw kind wel of niet wilt laten testen 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de medewerkers van basisschool Holthuizen, 
Mirjam Haverkate directeur wnd. 
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1. Organisatie 

Bij de invulling en de organisatie hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd rekening te houden met 
alle belanghebbenden. De RIVM veiligheidsvoorschriften, het servicedocument van het ministerie 
van OCW en het protocol van de PO-raad zijn bepalend geweest bij het opstellen van dit plan. 
Hoewel wij er alles aan doen om besmettingen te voorkomen, is het helaas niet mogelijk om 100% 
zekerheid te geven over de veiligheid en de bescherming tegen het virus. 
 

1.1 Fysieke Lessen - Thuisonderwijs 

Vanaf maandag 8 februari 2021 wordt er op BS. Holthuizen weer fysiek les gegeven.  
De instructie vindt op school plaats en de opdrachten worden daar uitgelegd, klaargezet en 
eventueel uitgedeeld. In de komende week stemmen we met elkaar af, wat u van ons kunt 
verwachten wanneer een groep en/of een individuele leerling geen fysiek onderwijs kan volgen.    
 

1.2 Ouders 

De komende tijd is fysiek contact tussen leerkrachten en ouders niet toegestaan. Al het contact 
verloopt enkel via telefoon, e-mail of ‘teams’. Het is toegestaan om met 1 ouder/verzorger uw kind 
naar school te brengen. We gaan ervan uit dat u bij het halen en brengen de richtlijnen van het RIVM 
naleeft door op het plein een mondkapje te dragen, het contact met andere ouders te beperken tot 
het minimum en niet langer op het plein te blijven dan noodzakelijk.  
 
Wij vragen u om de ‘oudste’ kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan, zodat we 
het aantal ouders rondom de school beperken.  
 

1.3        Begin- pauze- en eindtijd van de school 

Hoewel de besmettingen onder kinderen lijken mee te vallen, willen we het fysieke contact tussen 
kinderen van verschillende groepen in de school zoveel mogelijk beperken. We houden per groep 
pauze op een afgesproken tijdstip en op een van te voren afgesproken plein. We hanteren een inloop 
voor alle kinderen tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Wanneer de kinderen op school zijn, gaan zij meteen 
naar binnen door de ingang die bij hen bekend is. We verwachten alle kinderen uiterlijk 8.30 uur op 
school. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig om de kinderen op te vangen. We gaan niet allemaal 
door dezelfde deur om 14.15 uur naar buiten. We organiseren het als volgt: 
 

Groep  Tijdstip Uitgang 

1-2 C (Helma, Kim) 14.10 uur Nooduitgang (waar de kinderen ook ’s ochtends binnenkomen) 

1-2 A (Sylvia, Britt) 14.10 uur Deur bij peuteropvang 

1-2 B (Ulrike, Kim) 14.15 uur Deur bij peuteropvang 

3a en 3b 14.15 uur Deur groep 3 

4 14.10 uur Deur groepen 4 en 6 

5 14.10 uur Deur groepen 5 en groep 8b 

6 14.15 uur Deur groepen 4 en 6 

7 14.10 uur Deur hoofdingang 

8a 14.15 uur Deur hoofdingang 

8b 14.15 uur Deur groepen 5 en 8b 
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1.3 Groepen blijven bij elkaar 

We zorgen er zoveel mogelijk voor dat het fysieke contact beperkt blijft tot de groep waarin het kind 
zit. In de groepen 4 t/m 8 nemen de kinderen hun jas en tas mee naar de klas om een 
contactmoment in de gang te voorkomen.  
De groepen 1 en 2 hebben meer ruimte bij de kapstok. Zij hangen hun jas daar wel op en pakken hun 
tas uit, zoals ze dat gewend zijn. 
We zien de beide groepen 3 als één groep, omdat we deze groep ook in de middagen ‘mengen’.  
Wanneer er bijvoorbeeld in groep 3a een leerling positief getest is, gaan de leerkrachten, de 
onderwijsassistent die betrokken is en alle kinderen uit groep 3a én uit groep 3b in quarantaine. 
 

1.4 Hygiëne 

Wij vragen u om uw kind(eren) met gewassen handen (volgens de richtlijnen van het RIVM) naar 
school te laten gaan. Op school krijgen de kinderen ook regelmatig gelegenheid om hun handen te 
wassen. Daarnaast doen wij er alles aan om het meubilair, de materialen, de deurklinken en de 
kranen schoon te houden. Om de leerkrachten zo goed mogelijk te beschermen tegen eventuele 
besmetting, houden alle leerkrachten afstand ten opzichte van de leerlingen en de collega’s.  
 

1.5 Mondkapjes 

Alle volwassenen in de school én alle kinderen uit de groepen 7 en 8 dragen een mondkapje wanneer 
zij in de school lopen. In de klas is een mondkapje niet verplicht. Op het plein is een mondkapje voor 
de kinderen uit de groepen 7 en 8 én voor de medewerkers niet verplicht. De ouders die op het plein 
staan, dragen wel een mondkapje.  
 

1.6 Eten en drinken 

Wij vragen u om rekening te houden met het eten en drinken dat u meegeeft aan uw kind(eren). Wij 

zullen de komende tijd terughoudend zijn met helpen en het openen van bekers, broodtrommels of 

het snijden/pellen van fruit. We gebruiken in de komende periode geen koelkast om te voorkomen 

dat kinderen uit verschillende groepen elkaar bij de koelkast ontmoeten.  

1.7 Vieren van verjaardagen 

In de klas mag uw kind zijn verjaardag vieren. Alleen een voorverpakte traktatie is toegestaan. 

Ouders zijn niet aanwezig bij het vieren van de verjaardag.  

1.8 Gym 

In de komende twee weken is er geen gym in de gymzaal. Beweegactiviteiten vinden buiten plaats.  

1.9 Beslisboom 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe beslisboom. Zodra deze er is zal ik u informeren.    
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2. Onderwijs 
We richten ons de eerste dagen vooral op de verhalen van de kinderen, de ervaringen en 
hernieuwde kennismaking met school en met elkaar.  
We spreken niet van achterstanden, maar we kijken naar de nieuwe beginsituatie van de leerling.  
Concreet betekent dit dat de focus weer fysiek in de klas komt te liggen en niet meer bij het 
thuisonderwijs. De instructie wordt op school gegeven en de opdrachten worden daar uitgelegd, 
klaargezet en eventueel uitgedeeld. Aangezien een leerkracht niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn, 
kunnen wij niet meer dezelfde begeleiding bij het thuisonderwijs bieden.   
In de komende week stemmen we met elkaar wat u van ons kunt verwachten wanneer een groep 
en/of een individuele leerling geen fysiek onderwijs kan volgen. U wordt hierover zo spoedig mogelijk 
geïnformeerd.  
 
 

2.1      Toetsen 

We nemen in de tweede week na de voorjaarsvakantie een aantal CITO toetsen af. We analyseren de 
resultaten van de groep en stemmen ons onderwijsprogramma af de onderwijsbehoeften.   
De landelijke eindtoets voor groep 8 wordt in de week voor de meivakantie afgenomen.    

 

 

 

 

 

 

 


