
 

 
 
De Meern, 5 februari 2021 
 
 
Betreft: heropenen basisscholen per 08-02-2021 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met ingang van aanstaande maandag 8 februari mogen we onze schooldeuren weer openen om de 
leerlingen fysiek onderwijs te geven. Middels deze brief willen we u graag op de hoogte brengen van 
de protocollen zoals wij deze zullen opvolgen bij een besmetting met COVID-19. Daarnaast 
informeren wij u over een aantal onderwijsgerelateerde zaken die voor de komende periode gepland 
staan. Wij volgen de adviezen op die zijn afgegeven door het RIVM en de PO-raad.  
 
Dit betekent dat we vanaf maandag 8 februari alle leerlingen op school verwachten, mits zij, of een 
van de gezinsleden, geen corona gerelateerde klachten hebben. De reguliere leerplicht is hierbij van 
kracht. Leerlingen met neusverkoudheid mogen gewoon naar school toe. Ook in het geval van 
chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school. 
 
We hebben de volgende aanpassingen gedaan in de structuur van de dag/invulling van ons 
onderwijs, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.  

- We werken vanaf maandag 8 februari met gespreide schooltijden, te weten: 
● Groep 1/2, 7 en 8: start schooldag om 08.30 uur. 

De schooldeuren gaan om 08.20 uur open. Einde schooldag om 14.00 uur. 
● Groep 3, 4, 5, 6 en 6/7: start schooldag om 08.45 uur. 

De schooldeuren gaan om 08.35 uur open. Einde schooldag om 14.15 uur. 
- We willen u vragen uw kind(eren) alleen naar school te brengen en bij het halen en brengen 

een mondkapje te dragen. Ook nu geldt dat u uw kind(eren) tot aan het hek mag brengen. 
De leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Kinderen van de bovenbouw wordt gevraagd 
zoveel mogelijk alleen naar school te komen, om de drukte bij het halen en brengen zoveel 
mogelijk te beperken. Leerlingen die een jonger broertje of zusje naar school moeten 
brengen, maar een andere begin- en eindtijd hebben mogen eerder de school in. Na het 
wegbrengen gaan zij direct door naar hun eigen klas en wachten op hun plek totdat de 
lesdag begint. Voor het ophalen geldt hetzelfde. 

- Daarnaast willen we u vragen alleen het gedeelte van de promenade te gebruiken aan de 
kant van Het Veldhuis. De ouder(s)/verzorger(s) van de Krullevaar wordt gevraagd alleen de 
promenade aan hun kant te gebruiken, zodat we het contact tussen ouder(s)/verzorger(s) 
van de beide scholen zoveel mogelijk kunnen beperken.  

- Het is niet de bedoeling dat de kinderen voor én na schooltijd buitenspelen. De kinderen 
moeten dus niet te vroeg naar school komen en na schooltijd gelijk naar huis gaan. 

- Volwassenen en de leerlingen van groep 6/7, 7 en 8 dragen in de school een mondkapje. Het 
mondkapje mag in de klas af.  

- In de groepen 3 t/m 8 werken we met vaste werkplekken en samenstellingen (zogenoemde 
cohorten). De leerlingen wisselen onderling niet van plek.  

- We verdelen het schoolplein in twee delen en spelen met één groep tegelijk op een deel van 
het plein. De contacten die de leerlingen tijdens het buitenspelen hebben met klasgenootjes 
vallen niet onder nauwe contacten.  
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- Om de onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken, gymmen de groepen 3 t/m 8 
voorlopig niet.  

- Om het wisselende contact tussen de leerlingen zoveel mogelijk te beperken, zullen we 
voorlopig geen groepen verdelen. Daarnaast zullen we geen invallers van buiten de school 
inzetten. Hierdoor kan de kans bestaan dat we, vaker dan wenselijk is, de leerlingen 
thuisonderwijs aanbieden voor één of meerdere dagen.  

- Leerlingen die jarig zijn mogen in de klas trakteren op een voorverpakte traktatie. 
 
Besmetting leerling 
De quarantaineregels voor kinderen tot en met 12 jaar zijn aangepast. Wanneer een leerling in de 
groep besmet is met het COVID-19 virus, gaat de hele klas, inclusief de leerkracht, 5 dagen in 
quarantaine. In overleg met de GGD kan het mogelijk zijn dat alleen een subgroep van de leerlingen 
in quarantaine moet vanwege vaste werkplekken in de klas. Mocht dit aan de orde zijn, dan laten wij 
u dit weten. 
 
Op dag vijf van de quarantaine heeft iedereen de mogelijkheid zich te laten testen. Wanneer u een 
negatieve testuitslag van uw kind(eren) kunt voorleggen aan school, mogen zij weer naar school toe. 
Wanneer u ervoor kiest uw kind(eren) niet te laten testen op dag vijf, wordt de quarantaineperiode 
verlengd met vijf dagen. 
 
Tijdens de vijf dagen quarantaine zal de leerkracht online onderwijs verzorgen voor de leerlingen. We 
zullen ons best doen het thuisonderwijs zo snel als mogelijk in te richten. De leerlingen zullen, indien 
nodig, maximaal één dag geen thuisonderwijs krijgen. 
Dagelijks zullen er tijdens het thuisonderwijs twee instructiemomenten plaatsvinden, te weten: 

● 1e instructiemoment: 09.00 uur - 09.45 uur 
● 2e instructiemoment: 13.00 uur - 13.30 uur 

 
Tijdens deze vijf dagen quarantaine zullen de leerlingen online werk maken dat de leerkracht heeft 
klaargezet. Indien mogelijk zullen de leerlingen werkboeken van school mee naar huis nemen, zodat 
ook hierin de verwerking gemaakt kan worden. 
Als de leerkracht na deze 5 dagen quarantaine een negatieve testuitslag heeft, zal hij/zij weer 
onderwijs op school verzorgen. De leerlingen die dan nog vijf dagen in quarantaine moeten, kunnen 
online de lesdag volgen. Er wordt geen extra online werk voor deze leerlingen klaargezet, omdat de 
leerkracht zich focust op het onderwijs op school.  
 
Wanneer de leerlingen in quarantaine moeten vanwege een besmette klasgenoot, kunnen we de 
leerlingen geen noodopvang aanbieden op school. Huisgenoten van de leerling hoeven niet in 
quarantaine, mits zij onderling afstand houden en niet knuffelen en/of zoenen. 
 
Besmetting leerkracht 
Bij een besmetting van een leerkracht gaat ook de hele klas in quarantaine. Hiervoor gelden dezelfde 
voorwaarden als hierboven beschreven. Afhankelijk van de gezondheid van de besmette leerkracht 
zullen er wel of geen instructiemomenten plaatsvinden.  
 
Besmetting huisgenoot 
Wanneer een leerling of leerkracht een huisgenoot heeft die besmet is met het COVID-19 virus, moet 
hij/zij in quarantaine. De schoolleiding zal telefonisch contact met u opnemen om afspraken te 
maken over het online volgen van de lesdag en het thuiswerk.  
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Wanneer we u vragen uw kind(eren) thuis te houden, zal er online werk voor de leerlingen klaargezet 
worden en de leerkracht zal, indien mogelijk, op twee momenten op de dag een online instructie  
verzorgen. Wij zullen u hier zo snel als mogelijk over informeren. Indien wij u hier pas ‘s ochtends 
over kunnen informeren, zult u dit bericht zowel via Social Schools als via de e-mail ontvangen.  
 
Inleveren werkboeken en chromebooks 
De afgelopen tijd hebben de leerlingen thuis hard gewerkt en geleerd. Veel leermiddelen zijn mee 
naar huis gegaan. Deze spullen zijn vanaf aanstaande maandag weer nodig op school. Daarom vragen 
wij u om maandag 8 februari alle spullen weer mee terug naar school te geven.  
 
Een aantal leerlingen hebben tijdens de afgelopen periode van thuisonderwijs een chromebook 
geleend van school. We willen u vragen het chromebook maandag 8 februari mee terug te geven 
naar school. Uw zoon/dochter kan het chromebook inleveren bij de leerkracht. 
 
CITO-toetsen midden 
Eerder hebben wij u laten weten dat we 1,5 week nadat de leerlingen fysiek onderwijs hebben 
gekregen zullen starten met het afnemen van de CITO-toetsen. Nu duidelijk is dat we vanaf 8 februari 
weer naar school mogen, zou dit betekenen dat we pas na de voorjaarsvakantie kunnen starten. 
Omdat we ons de komende periode willen richten op het geven van goed onderwijs aan de 
leerlingen, hebben we ervoor gekozen om geen CITO-toetsen af te nemen in het midden van het 
schooljaar. De periode tussen de CITO-midden toetsen en CITO-eindtoetsen is anders te kort op 
elkaar. Door middel van de methodetoetsen en de controlevragen tijdens de instructies brengen we 
het huidige niveau van de leerlingen in kaart. 
Wel zullen we de leestoetsen AVI en DMT afnemen. Bij de leerlingen uit groep 3, 4 en 5, waarbij het 
leesniveau nog erg kan wisselen, zullen we deze toets bij alle leerlingen afnemen. Bij de groepen 6, 7 
en 8 nemen we de AVI en DMT toetsen af bij de leerlingen die eind vorig schooljaar een 4 of 5 score 
hebben behaald. In deze groepen zie je een stabieler leesniveau, waardoor we niet bij alle leerlingen 
deze leestoetsen afnemen.  
 
Groepen 7 
Halverwege groep 7 krijgen de leerlingen normaliter hun voorlopige schooladvies. Vanwege de 
afgelopen periode van thuisonderwijs en de periode van thuisonderwijs vorig schooljaar, hebben we 
besloten om de voorlopige adviezen uit te stellen naar het einde van het schooljaar. Hiermee hebben 
we meer gegevens en nog beter zicht op de leerlingen om een gedegen voorlopig advies te geven. 
We zullen u op een later moment informeren wanneer de voorlopige adviesgesprekken gepland 
worden. De komende oudergesprekken zullen voor groep 7 dan ook de gebruikelijke 
rapportgesprekken zijn. 
 
Groepen 8 
Zoals eerder gecommuniceerd aan de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 8, is een kleine 
aanpassing gedaan in de procedure omtrent de overgang naar het VO.  
Aanstaande woensdag 10 februari krijgen de leerlingen van groep 8 hun onderwijskundig rapport 
(OKR) mee naar huis. Donderdag 11 februari tussen 14.30 uur en 17.30 uur en dinsdag 16 februari 
tussen 14.30 uur en 17.30 uur en tussen 18.30 uur en 20.00 uur zullen de adviesgesprekken online 
plaatsvinden. U kunt zich van vrijdagmiddag 5 februari vanaf 15.00 uur tot dinsdag 9 februari 19.00 
uur via de Social Schools pagina van de groep hiervoor inschrijven.  
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Vanwege de verlenging van de lockdown kunnen we de adviesgesprekken helaas niet fysiek op 
school voeren. We hadden graag de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op school ontvangen voor dit 
belangrijke gesprek, maar helaas is dat vanwege de landelijke maatregelen niet mogelijk. 
 
Dinsdag 2 maart zullen de leerlingen zich op school, samen met de leerkracht, inschrijven voor de 
VO-school. Op 15 maart zal de loting plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot 11 maart, de datum die 
hier eerder voor vastgesteld was.  
 
Extra ondersteuningslessen na schooltijd 
Een aantal leerlingen kregen extra ondersteuningslessen die voor de sluiting van de school na 
schooltijd werden gegeven. Vooralsnog zullen we deze extra lessen niet opstarten. Door de 
samenstelling van leerlingen uit verschillende groepen, is het nu nog niet wenselijk om in deze 
samenstelling bij elkaar te komen. Zodra we weer veilig kunnen starten met het geven van deze extra 
lessen brengen we de betreffende ouders hiervan op de hoogte.  
 
Sociaal emotioneel 
De periode na de kerstvakantie wordt, volgens de regels van de groepsdynamica, ook wel de Zilveren 
Weken genoemd. Deze weken geeft de leerkracht, samen met de leerlingen, de mogelijkheid om 
elkaar opnieuw te leren kennen en op die manier aan een positieve groepssfeer voor de rest van het 
jaar te werken. Vanwege de periode van thuisonderwijs, zijn we nog niet gestart met de Zilveren 
Weken. Vanaf maandag 8 februari zullen we met dit thema starten. De groep komt na een lange 
periode voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Hierdoor is het extra belangrijk om veel aandacht aan 
het sociaal emotioneel functioneren van de groep te besteden. 
 
De groepsnormen zijn na de start van het schooljaar al vastgesteld, maar gedurende de eerste 
schooldag (of iets langer wanneer er een verandering is in de groepssamenstelling) wordt er even 
opnieuw afgetast. Tijdens deze Zilveren Weken blikken we met de leerlingen terug op de eerste 
periode van het schooljaar en de periode van thuisonderwijs, we herhalen de Gouden Regels en er 
worden doelen voor de komende periode opgesteld. 
 
Regels van de Gouden Weken: 

- We begroeten elkaar  
- We lopen rustig door het gebouw 
- We gaan netjes om met materiaal 
- We spreken elkaar respectvol aan 
- We zorgen goed voor elkaar 
- We werken met iedereen samen en helpen anderen 
- We kennen de regels en houden ons eraan 

 
Ook besteden we in de weken tot de meivakantie aandacht aan de sociaal emotionele thema’s: 
‘omgaan met elkaar’ en ‘gevoelens en emoties’. Binnen het thema ‘omgaan met elkaar’ zal de nadruk 
gelegd worden op het zelfbeeld, sociale weerbaarheid, complimenten geven en hoe we ons in 
kunnen leven in een ander.  Tijdens het thema ‘gevoelens en emoties’ gaan we aan de slag met het 
leren omgaan met emoties volgens onderstaande stappen: 

1. Herkennen: wat is het dat ik voel? 
2. Benoemen: hoe heet dat wat ik voel? 
3. Accepteren: ik mag me voelen zoals ik me voel.  
4. Uiten: op een manier die niet schadelijk is voor mezelf en m’n omgeving. 
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Allemaal prachtige vaardigheden die we de komende tijd met de leerlingen bespreken en oefenen. 
De geplande week van de Lentekriebels verspreiden we over de periode tot de zomervakantie.  
Dit betekent dat we niet in de geplande weken werken aan de doelen rondom relatie en seksualiteit,  
maar ervoor zorgen dat de leerlingen voor de zomervakantie de doelen omtrent dit thema 
behandeld hebben. 
 
Carnaval 
Vrijdag 12 februari staat de jaarlijkse carnavalsviering gepland. Vanwege de huidige richtlijnen en 
maatregelen waar we ons als school aan houden, ziet het Carnavalsfeest er dit schooljaar als volgt 
uit. 
Alle leerlingen mogen, als zij dit willen, deze ochtend verkleed naar school toe komen. De middag is 
zoals gepland een kind-vrije-middag. In elke groep wordt naast het reguliere lesprogramma een leuke 
carnavalsactiviteit georganiseerd, passend binnen de maatregelen.  
 

Studiedag 
Vrijdag 19 februari staat er een studiedag voor het team van Het Veldhuis gepland. Dit houdt in dat 
de voorjaarsvakantie voor de leerlingen start op donderdag 18 februari om 14.00 uur of 14.15 uur. 
 
Schoolvoetbal 
In maart staat het schoolvoetbaltoernooi gepland. Dit voetbaltoernooi is vanwege de huidige 
maatregelen verschoven naar mei. Afhankelijk van de maatregelen en richtlijnen die dan gelden, 
zullen we afwegen of we met Het Veldhuis verantwoord kunnen deelnemen aan dit toernooi. 
Uiteraard hopen we dat de omstandigheden tegen die tijd zo zijn dat we op een verantwoorde en 
veilige manier kunnen deelnemen. We zullen u daar tegen die tijd over informeren.  
 
We begrijpen dat u vandaag veel informatie van ons krijgt over het heropenen van de school. Wij 
kijken ernaar uit de kinderen weer te zien, maar willen daarnaast ook zeer zorgvuldig handelen om 
maandag 8 februari onze deuren weer veilig te kunnen openen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Het Veldhuis 

 

 

Bezoekadres: Keerderberg 23/25 Telefoon: 030-6666601 
Postadres: Postbus 102, 3454 ZJ De Meern E-mail: info@rkshv.nl 


