Beste ouders/verzorgers,
Na een periode van halve lestijden gaan vanaf maandag 8 juni alle basisscholen weer volledig open.
Vanuit het bestuur van Comprix, in samenwerking met de PO-raad, is er een nieuw protocol
ontwikkeld. Met dit pakket aan maatregelen proberen wij zo goed mogelijk aan de doelstelling,
maximale bescherming voor leerlingen en leerkrachten, te voldoen. Hieronder vindt u de
belangrijkste punten die tot aan de zomervakantie van kracht zijn.
Mocht u meer informatie willen hebben, dan kun u altijd contact met mij opnemen.

Logistieke organisatie:
De lessen beginnen om 08:30 uur. De leerlingen komen pas om 08:25 uur op school (zo laat mogelijk,
maar wel om 8:30 uur in de klas).
Er wordt gebruik gemaakt van diverse ingangen van het schoolgebouw:
Kleuteringang: Onderbouw (groep 1 en 2)
Hoofdingang: Middenbouw (groep 3, 4 en 5)
Nooduitgang: Bovenbouw (groep 6, 7 en 8)
Het plein is verdeeld in drie vakken waar de leerlingen zich kunnen verzamelen/spelen.
Bovenbouw: Voetbalveld.
Middenbouw: Houtsnippers bij de schommels
Onderbouw: Voor school op het plein.
De leerlingen worden het liefst alleen of maximaal door 1 ouder op school gebracht.
Ouders/verzorgers komen niet op het plein en nemen bij het hek afscheid. Het zogenaamde “tút en
der út” principe is hier van toepassing.
Na schooltijd kunnen ouders/verzorgers hun kind(eren) verspreid en op de minimale voorgeschreven
afstand van 1,5 meter afstand buiten het schoolplein opwachten.
Ouders/verzorgers mogen helaas niet in school komen.
In tegenstelling tot de groepsindeling van voor de coronacrisis blijft groep 3 bij de groepen 4 en 5.

Pauze:
Pauzes worden niet gelijk gehouden en vinden plaats in dezelfde samenstelling als onder schooltijd:
09:45 uur – 10:00 uur en 11:15 uur – 11:45 uur: Onderbouw
10:00 uur – 10:15 uur en 11:45 uur – 12:15 uur: Middenbouw
10:15 uur – 10:30 uur en 12:15 uur – 12:45 uur: Bovenbouw
De pleinwacht wordt zoveel mogelijk verzorgd door de eigen leerkracht.
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Inrichting schoolgebouw:
De lokalen worden zo ingericht dat de afstand tussen leerlingen en leerkracht(en) zo vaak als
mogelijk groter is dan 1,5 meter.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de kapstok. De leerlingen nemen hun jas mee in de klas en
hangen die op aan hun stoel. Ook houden de leerlingen de schoenen aan (met uitzondering van
laarzen en klompen).

Hygiëne:
Op school is er voldoende zeep, papieren zakdoekjes, schoonmaakmiddelen, oppervlaktesprays en
desinfecterende middelen aanwezig (in de klas en bij de entree(s)).
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden regelmatig ontsmet als ze
gebruikt worden door meerdere leerlingen.
Verplicht handenwassen/desinfecteren:
Aan het begin van de schooldag (08:30 uur)
Voor het eten
Na de pauzes
Na bezoek wc






Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten
Afstand houden overeenkomstig de afspraken zoals ze in dit protocol staan

Cito-toetsen E-afname:
De afgelopen week zijn we in de meeste groepen gestart met het afnemen van de halfjaarlijkse Citotoetsen om zo de beginsituatie voor het nieuwe schooljaar te kunnen bepalen.

Gezondheid:
Wanneer blijven de leerlingen thuis?
De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe:
Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
•
•
•
•
•

Neusverkoudheid
Hoesten
Moeilijk ademen/benauwdheid
Tijdelijk minder ruiken en proeven
Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis.
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Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven
en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen
ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven:
lci.rivm.nl/leefregels.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar
school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag
heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen
thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl.
Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van
ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts).
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten.
Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend
bent, houdt het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie:
RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.

Overig:
Als ouders hun kinderen niet naar school willen hebben terwijl er geen direct medische redenen zijn,
zal de leerplichtambtenaar om een advies worden gevraagd. Er is geen sprake van verplichting tot
thuisonderwijs tenzij de school aangeeft dit wél te willen verzorgen.
De speelgoedmiddag komt tot aan de zomervakantie te vervallen. Andere groepen nemen ook geen
speelgoed enz. mee naar school.
Om verspreiding van besmetting zo klein mogelijk te houden, laten we de traktaties voor de
komende weken achterwege.
Schoolreisjes, vieringen, excursies en ouderavonden gaan in ieder geval tot aan de zomervakantie
niet door.
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Gymnastiekonderwijs zal buiten, mits het weer het toelaat, op het “voetbalplein” worden verzorgd.
Dit i.v.m. het sluiten van de gymzaal. De buurtsportcoach zal op maandagmiddag 8 en 22 juni de
gymlessen buiten verzorgen. De 1,5 meter afstand tussen leerling en leerkracht, zal zo veel mogelijk
in acht worden genomen. De overige lessen worden verzorgd door eigen leerkracht.
De lessen Engels, IMV, HVO en GVO komen in de huidige vorm ook te vervallen. Dit i.v.m. extern
personeel.
Tot aan de zomervakantie zijn er geen tosti-/ en soepdagen.
Op woensdag 1 juli vinden de afscheidsactiviteiten van groep 8 plaats. De ouders van groep 8
krijgen nog aanvullende informatie. Op vrijdag 3 juli zwaaien wij met de gehele school groep 8 uit.
De afscheidsfoto van groep 8 zal op dinsdagmorgen 9 juni worden gemaakt.
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Het pleinfeest zal bestaan uit activiteiten voor de leerlingen op
klassenniveau rondom de school.
Wij realiseren ons dat dit zware/vervelende maatregelen zijn. Wij hadden het ook graag anders
gezien, maar omdat wij de veiligheid voor iedereen zo goed mogelijk willen garanderen, zijn wij
genoodzaakt om deze maatregelen te treffen.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via het mailadres directeur@jasker.nl
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