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Dommelen,  4 februari 2021 
 
 
Betreft: Maatregelen heropenen school op 8 februari 2021 
 
 
Beste ouder en verzorger,   
 
Fijn dat we maandag als school weer mogen starten. We kijken er naar uit om de kinderen 
weer te zien. We bedanken iedereen die de afgelopen periode heeft geholpen bij het 
thuisonderwijs hiervoor hartelijk. Laten we hopen dat we het thuisonderwijs achter de rug 
hebben. 

De schoolopening vraagt echter nog wel wat voorbereiding, zodat we straks op een zo veilig 
mogelijke manier het fysieke onderwijs aan uw kinderen weer kunnen hervatten. Zoals u 
ongetwijfeld heeft gehoord, zijn er vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap aanvullende maatregelen gedeeld voor de heropening van het basisonderwijs. 
Deze maatregelen bestaan uit wettelijke verplichte maatregelen, noodzakelijke maatregelen 
en dringende adviezen voor basisscholen. Alle maatregelen die hieronder staan opgesomd 
voor De Belhamel komen daaruit voort. Deze hebben we ook voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad. 

In deze brief delen wij met u, wat dit voor u en uw kind(eren) betekent. 
 
Volwassenen in school 
Alleen volwassenen die belangrijk zijn voor het goed laten verlopen van het onderwijs, zijn 
op school aanwezig onder schooltijd. Leerkrachten werken na schooltijd zoveel mogelijk 
thuis. Alle overleggen, zowel intern als met externen, vinden digitaal plaats.  
 
Start- en eindtijden van de schooldag  
Om contactmomenten te beperken zullen gespreide start- en eindtijden gehanteerd moeten 
worden. 

• Kinderen met een achternaam die begint met  K t/m Z  starten de schooldag om 8.30 
uur en gaan om 14.30 uur naar huis. Op woensdag gaan zij om 12.15 uur naar huis.  

• Kinderen met een achternaam die begint met A t/m J  starten hun schooldag om 8.45 
uur en gaan om 14.45 uur naar huis. Op woensdag gaan zij om 12.30 uur naar huis.  

• Groep 1 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur uit. 

• Voor kinderen die met een taxi komen gelden de normale lestijden.  
 



Looproutes 

• In de school zijn door middel van pijlen looproutes aangegeven. 

• Alle leerlingen gebruiken de ingang die zij nu ook gewend zijn om te gebruiken. 

• De kinderen van Het Facet komen dus aan hun eigen kant naar binnen en naar 
buiten. Alle andere kinderen komen en gaan via het grote plein.  

• Per gezin mag één persoon kinderen komen brengen of halen en houdt minimaal 1,5 
afstand van anderen. Blijf zo kort mogelijk in de omgeving van de school. 

• Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.  

• Alleen ouders van kleuters zijn welkom op het plein. U komt via de poort op het grote 
plein binnen, blijft achter de gele lijn van het voetbalveld en verlaat het plein via het 
kleuterplein! 

• Alle andere ouders blijven buiten het hek. 

• Voor de kinderen uit de groepen 1-2 zijn er op het schoolplein mensen die ambulant 
zijn, onderwijsassistent of stagiairs buiten om deze kinderen op te vangen en naar 
binnen te begeleiden.  

 
Mondkapjes 

• Conform de nieuwe maatregelen bent u verplicht om buiten tijdens het wegbrengen 
en ophalen een mondkapje te dragen.  

• De leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen buiten de klas (binnen het gebouw) een 
mondkapje. Zorgt u ervoor dat uw kind een (schoon) mondkapje bij zich heeft in een 
klein boterhamzakje o.i.d.?  

• De medewerkers van onze school zullen buiten de groepslokalen ook mondkapjes 
dragen.  
 

Onder schooltijd  

• We hebben er niet voor gekozen om kinderen vanaf groep 4 alleen in vaste groepjes 
te laten werken, zoals een van de adviezen is. Het advies van het maken van groepjes 
heeft er mee te maken dat bij een besmetting niet de hele klas in quarantaine zou 
hoeven maar enkel het betreffende groepje en de leerkracht. We zijn ervan overtuigd 
dat dit niet houdbaar is. Het is in de meeste lokalen niet mogelijk groepjes op 1,5 
meter afstand van elkaar te plaatsen, de ruimte hiervoor ontbreekt en het beperkt 
het onderwijs teveel. De meeste tijd zitten kinderen wel op hun eigen plek. Wat voor 
ons ook meespeelt is dat als een klein groepje in quarantaine zou moeten, de 
leerkracht dat in de meeste gevallen ook moet en zit er een klas op school zonder 
leerkracht. Een groep verdelen over andere groepen is momenteel geen mogelijkheid 
en er zijn bijna geen invallers beschikbaar. Verder verwachten we dat ouders hun 
kind liever niet op school hebben als er een besmetting is geweest in de klas van hun 
kind en wij willen het risico op verspreiding naar andere klassen zo klein mogelijk 
houden.  

• Tijdens de lesdag zullen de kinderen in de eigen groep blijven, met uitzondering van 
toiletbezoek en buiten spelen.  

• Kinderen spelen buiten alleen met kinderen van hun eigen groep.  

• De leerkrachten proberen waar mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen te 
behouden. 

• De pauzes zullen gespreid worden georganiseerd. Kinderen spelen op een afgezet 
gedeelte op het plein.  



• De gymlessen gaan de eerste week in elk geval nog niet door. De gemeente beraadt 
zich nog op een vervangende locatie nu De Belleman ingericht wordt als 
vaccinatielocatie. Leerlingen zullen hun beweegmomenten daarom nu zoveel 
mogelijk buiten genieten. Omdat we de middagpauze inkorten zullen er op andere 
momenten in de week extra beweegmomentjes zijn.  

• Vanaf 1 maart gaan we door middel van toetsen kijken op welk niveau de kinderen 
zitten. De uitslag hiervan zal dan als basis dienen voor ons onderwijsaanbod. 

 
Overblijven 
In principe blijven alle kinderen over. Ze eten een kwartier in de klas en gaan daarvoor of 
daarna een kwartier buiten spelen. Het buitenspelen tussen de middag gebeurt dus in 
etappes, ook bij de kleuters. De groepen blijven van elkaar gescheiden. Ouders van net 
startende kleuters kunnen contact opnemen met de leerkracht en ook kortere schooldagen 
maken.  
Overblijfkrachten zijn buiten weer welkom op school. Zij komen niet in het gebouw. 
Vervanging wanneer zij niet aanwezig kunnen zijn regelen zij op de gebruikelijke manier.  
 
Hygiënemaatregelen 

• De lokalen worden conform de geldende afspraken geventileerd.  

• Contactpunten worden meerdere keren op een dag gereinigd. 

• Hygiënemaatregelen als niezen in de elleboog en handen wassen blijven gelden.  

• Kinderen met verkoudsheidsklachten mogen momenteel naar school komen, maar 
landelijk is hier momenteel veel over te doen, dus wellicht wordt dit nog aangepast.  

 
Chromebooks en andere materialen inleveren 

• De afgelopen periode is door veel kinderen gebruik gemaakt van een Chromebook 
van school. Omdat de school nu weer opent, moeten deze Chromebooks meteen 
maandag op school weer ingeleverd worden. Laat uw kind deze in een plastic zak 
voorzien van naam van het kind meenemen naar de klas.  De Chromebooks worden 
door de leerkracht in ontvangst genomen en de leerkracht tekent af dat ze netjes zijn 
overgedragen. Het zou erg helpend zijn voor ons als u ervoor zorgt dat het 
Chromebook volledig opgeladen is. Vergeet de oplader niet mee te geven! 

• Alle boeken, schriften en overige materialen graag maandag ook allemaal weer mee 
naar school geven. 
 

Corona en quarantaine  
Helaas kan het voorkomen dat een kind of medewerker besmet raakt met het coronavirus. 
Al bij één coronabesmetting in de klas:  

o De hele klas, kinderen én leerkracht, moet 5 dagen in quarantaine.  
o Als uw kind in quarantaine moet omdat er een besmetting is in de klas, 

hoeven andere gezinsleden niet in quarantaine. 
o Om te waarborgen dat kinderen zo min mogelijk fysieke onderwijstijd missen, 

ligt er een dringend advies om uw kind na die 5de dag te laten testen. Is de 
test negatief dan mag een kind weer naar school. We gaan hierbij uit van uw 
eerlijkheid. 

o Kinderen die niet getest worden moeten de volledige 10 dagen quarantaine 
volmaken voor zij weer naar school mogen.  



o Tijdens de klassikale quarantaine zal de leerkracht indien mogelijk en zo snel 
mogelijk online les verzorgen. U krijgt dan een mail van ons met instructies. 

o Daarnaast zullen de kinderen werken met materialen die zij van school 
kunnen gebruiken. Zie hiervoor ‘schoolspullen en tas’.  

o Op het moment dat de leerkracht de lessen weer fysiek verzorgt, zal geen 
onderwijs op afstand verzorgd kunnen worden. Kinderen kunnen dan wel 
zelfstandig werken aan de weekplanning die we digitaal blijven verstrekken 
en wellicht lukt het op sommige momenten om online in de klas aanwezig te 
zijn.  

o We worden overigens nog steeds graag meteen op de hoogte gebracht als 
een nauw contact van uw kind Corona heeft. We zullen met uw toestemming 
dan anderen informeren en we zullen extra alert zijn in de klas van dit kind. 
 

Schoolspullen en tas  
Op het moment dat een hele klas in quarantaine moet is het belangrijk om snel 
schoolspullen te kunnen verzamelen. Wij vragen daarom aan alle ouders/verzorgers van de 
kinderen om een plastic tas (of het rugzakje dat u tijdens de vorige lockdown heeft 
ontvangen), duidelijk voorzien van de naam en groep van uw kind, mee naar school te 
geven. Wij bewaren deze tassen op school voor het geval dat. Op het moment dat wij een 
melding krijgen van een positief getest kind of leerkracht, ontvangt u een mail met de vraag 
om de schoolspullen op te komen halen. Hiervoor gebruiken wij de meegegeven tas. In het 
bericht zal duidelijk aangegeven worden, hoe wij het ophalen van de spullen veilig 
organiseren.  
 
Begeleiding juf Gaby 
Helaas kunnen de begeleidingen die we aan kunnen bieden vanuit de coronasubsidie die we 
als school ontvangen nog niet doorgaan. Het brengt te veel risico op verspreiding met zich 
mee. Op dit moment kunnen we helaas ook nog niet zeggen wanneer de begeleidingen wel 
kunnen starten. Zodra we meer informatie hebben brengen we u op de hoogte. 
 
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. deze brief, stuurt u dan een mail naar 
info@obsdebelhamel.nl  
 
Met hartelijke groet,  
 
Dieneke Berends-ten Broeke, locatiedirecteur 
 


