
 

Slagharen, 4 januari 2022 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
In de allereerste plaats wensen wij u een gelukkig en gezond 2022! 
En wat een heerlijk nieuws, we mogen 10 januari a.s. weer naar school. Ik denk dat we niet 
beter konden beginnen aan dit nieuwe jaar. We zien de kinderen graag aanstaande maandag 
om 8.30 uur weer op school. 
Ik breng u nog wel even het volgende onder de aandacht: we blijven de maatregelen zoals 
voor de lockdown bij ons op school handhaven. 
Hieronder worden ze even weer op een rijtje gezet: 
 
Alle volwassenen dienen 1,5 meter afstand van elkaar te houden 
We vragen u als ouder om de 1,5 meter afstand-regel in acht te nemen. Wilt u bij het 
brengen/halen van de kinderen een plek zoeken, waarbij u de 1,5 meter afstand houdt van 
andere ouders/kinderen. Kinderen die zelfstandig naar school kunnen, komen alleen naar 
school. 
 
Ouders zijn niet meer welkom in de school 
Er mogen in principe geen ouders in de school komen. Externe professionals mogen alleen in 
de school komen voor onderwijs(ondersteunende) activiteiten. 
Wanneer u de leerkracht wilt spreken, kunt u dit via de mail en/of Parro regelen. 
Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat wij toch een ouder (op afspraak) toelaten in de 
school.  
 
Groepsactiviteiten en vieringen 
Groepsactiviteiten en vieringen kunnen daar we het goed kunnen organiseren, gewoon in 
school doorgaan, helaas niet met ouders/verzorgers. We hebben wel afgesproken om de 
groepen te splitsen in een onderbouw en een bovenbouw , zodat we twee bijeenkomsten 
houden. 
 
Onderwijs op afstand 
Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs wordt als noodmaatregel gegeven. 
Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een (deel van de) groep en/of leerkracht in quarantaine 
moet.  
Bij het onderwijs op afstand kijkt de school wat haalbaar is.  
 
Noodplan 
We maken ons als school zorgen over de komende (griep/corona)periode. Gemiddeld 
genomen zullen er namelijk nog meer mensen klachten krijgen waardoor ze, volgens de 
veiligheidsmaatregelen, thuis moeten blijven. 
Uiteraard blijven we ons best doen om het onderwijs op school zoveel mogelijk door te laten 
gaan. Er zit echter een grens aan wat haalbaar is. Het is ondoenlijk om nu concreet aan te 
geven wat die grens is. Dat is uiteraard afhankelijk van vele factoren. 
 
 
 



 

Wanneer een leerkracht afwezig is door bv ziekte of quarantaine en er geen vervanging is: 

• We kiezen er bewust voor om geen groepen over andere groepen te verdelen. Dit zet 

de kwaliteit van het onderwijs en de belasting van de leerkrachten en leerlingen in 

andere groepen juist onder extra druk. In dit geval blijven de kinderen thuis en als de 

leerkracht niet te ziek is, wordt er online les gegeven! 

• Ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht per mail en via Parro.  

• Het kan voorkomen dat pas ’s ochtends bekend wordt dat een leerkracht afwezig is 

en er geen inval beschikbaar is. In dat geval ontvangen ouders ook per mail en via 

Parro zo snel mogelijk een bericht. 

• Leerlingen die  bij de opvang zitten, mogen bij de opvang blijven (wel in overleg met 

de leiding van de opvang)  

• Kinderen van ouders met cruciale beroepen, die niet naar de opvang kunnen, worden 

op school opgevangen en verdeeld over andere groepen.  

• De betreffende groep die thuis zit, krijgt thuiswerk, zoals we het al die tijd al doen. De 

leerkracht van de groep deelt in de parro mee hoe het thuiswerk van desbetreffende 

groep georganiseerd wordt.  

• Wanneer er meerdere dagen geen inval beschikbaar is en de leerkracht geen 

thuisonderwijs kan aanbieden, dan rouleren we qua groepen met thuisblijven.  

Thuisonderwijs  

• Wanneer de afwezige leerkracht in staat is om thuisonderwijs aan te bieden of er 

volgt een volledige lockdown, wordt z.s.m. thuisonderwijs opgestart.  

• We zullen echter alles op alles zetten om de school open te houden. Dit zullen we 

ook kenbaar maken aan het bestuur. 

• Mocht het toch komen tot thuisonderwijs dan communiceert de  afwezige 

groepsleerkracht zo snel mogelijk  hoe het thuiswerk wordt vormgegeven, op welk 

tijdstip spullen opgehaald kunnen worden en de onlinebijeenkomsten zijn. Het is dus 

wenselijk dat de leerlingen toegang hebben tot een device (computer, laptop, I-pad 

of chromebook van school). En dat de thuiswerkopdrachten van school opgehaald 

worden. 

Leerling (langdurig) afwezig  
Het kan ook voorkomen dat een leerling afwezig is vanwege klachten, in afwachting van een 
test of doordat een huisgenoot ziek is. In zo’n geval is een leerling vaak wel in staat om 
thuiswerk te maken.  
Hierover hebben we het volgende afgesproken:  

• De leerkracht overlegt telefonisch met de ouders of de leerling in staat is om 

thuisonderwijs te volgen.  

• De leerkracht maakt afspraken met de ouder (en of leerling) betreffende het 

thuisonderwijs.  Bijvoorbeeld wanneer de instructiemomenten zijn en wanneer de 

computer uit kan en zelfstandig thuiswerk gedaan kan worden. 

• De leerkracht plant gedurende de dag of na schooltijd een “vragenuurtje” in. De 

leerkracht vertelt wanneer dit voor de thuisleerling georganiseerd wordt. 

 



 

Leerling besmet met COVID-19 
Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de 
GGD. T.a.v. de communicatie naar leerlingen en ouders moeten we zeer zorgvuldig te werk 
gaan. We volgen de richtlijnen van het bestuur en de GGD 
 
Opvang 
We beseffen dat we met bovenstaand noodplan een flink beroep op u als ouder/verzorger 
doen.  
We hopen dan ook dat we zo min mogelijk gebruik hoeven te maken van dit noodplan.  
Echter, als school willen we graag zoveel mogelijk proactief handelen. Vandaar dat we dit 
noodplan wederom met u communiceren.  
We vragen u om nu al een beroep te doen op familie, vrienden en kennissen t.b.v. opvang. 

Wanneer u ’s ochtends een bericht krijgt, kan het prettig zijn om wellicht meerdere ‘opvang-

opties’ achter de hand te hebben. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

namens het team, 

Ingrid Heins 

 


