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Beste ouders/verzorgers, 
   

   Aanvullende maatregelen bij het open gaan van de basisscholen. 
 
Hierbij informeer ik u over het open gaan van onze school en de kinderopvang 
van IKC Sint Maarten. Het bestuur van de BMS heeft besloten dat al haar 
scholen open gaan en daarin dus het kabinetsbesluit volgt. Ouders die gebruik 
maken van kinderopvang zullen ook nog door de Stichting Kinderopvang 
Friesland (SKF) of Kids First geïnformeerd worden. 
In de beschrijving van de maatregelen volgen we dat wat de overheid ons 
aandraagt met enkele aanvullingen vanuit de BMS. Bij alles zullen we zo 
voorzichtig en verantwoord mogelijk zijn en ook reëel proberen om te gaan 
met de omstandigheden.  
 
Maatregelen per onderwerp: 
1. Algemene coronamaatregelen 
2. Reisbewegingen 
3. Groepen isoleren 
4. Testen  
5. Als de groep in quarantaine moet 
 
Bij de diverse maatregelen wordt onderscheid gemaakt in: 
A. Wettelijk verplicht (moet) 
B. Noodzakelijke maatregelen (moet) 
C. Dringend advies (niet verplicht, soms niet mogelijk, invoeren als het 
binnen de school mogelijk is) 
 
Algemene regels: 
# We moeten fysiek onderwijs verzorgen 
# Alle leerlingen moeten naar school, de reguliere leerplicht is van kracht. 
# Als fysiek onderwijs niet mogelijk is, schakelt de school over op onderwijs 
op afstand 
# Streef naar onderwijs in kleinere groepen 
 
1. Algemene coronamaatregelen 
# Kinderen en personeel blijven thuis bij klachten die passen bij coronavirus. 
# Al het personeel moet klachtenvrij zijn. 
# Als een huisgenoot van personeel of leerling naast milde klachten ook koorts 
heeft (38 graden of hoger) of last van benauwdheid heeft, blijft het gezin thuis. 
# Voor basisschoolkinderen geldt dat ze bij een neusverkoudheid naar school 
mogen  en ook bij chronische verkoudheid, astma en hooikoorts. Zie 
beslisboom! 
# Personeel houdt 1,5 meter afstand van elkaar en blijft gescheiden, ook tijdens 
pauzes en andere momenten. 
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# De maatregelen betreffende hygiëne en ventilatie blijven zoals we ze al hadden ingevoerd. 
# Ouders blijven buiten de school en het schoolplein zoals we dat gewend waren en met de pionnen 
is aangegeven. 
# Op school vindt alleen onderwijs plaats en ondersteunende zorg. Vergaderingen blijven op afstand 
plaatsvinden. 
# Personeel dat lesgeeft aan de groepen 7 en 8 kunnen een mond-neusmasker dragen of face-shield. 
# Mondmaskers voor de kinderen van de groepen 7 en 8 in de gangen zijn toegestaan maar stellen we 
niet verplicht. Ouders maken de keuze. 
# Vooralsnog zullen de gymlessen in de gymzaal NIET door mogen gaan. We zullen deze 
bewegingsactiviteiten buiten laten plaatsvinden. 
 

2. Reisbewegingen 
Om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders zoveel mogelijk te beperken, hebben we een 
aantal maatregelen getroffen voor onze locatie. 
# We hanteren de volgende schooltijden: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1 -4  8:15 – 14:15 u 8:15 – 14:15 u 8:15 – 11:45 u 8:15 – 14:15 u 8:15 – 11:45 u 

Groep 5 8:15 – 14:15 u 8:15 – 14:15 u 8:15 – 11:45 u 8:15 – 14:15 u 8:15 – 14:15 u 

Groep 6 - 8 8:15 – 14:07 u 8:15 – 14:07 u 8:15 – 11:38 u 8:15 – 14:07 u 8:15 – 14:07 u 

# Zoals u kunt lezen, zijn de eindtijden voor de kinderen van de groepen 6 – 8 iets aangepast. We 
vragen die kinderen na schooltijd dan ook meteen het schoolterrein te verlaten. 
# De inloop ’s morgens is al verspreid: voor alle kinderen tussen 8:00 – 8:15 u. bij hun eigen ingangen. 
De kinderen van de groepen 3 – 8 gaan ’s morgens allemaal meteen naar binnen. 
# Halen en brengen zo kort mogelijk en in de buurt van de eigen ingang van de kinderen, door maximaal 
één ouder/verzorger. De kinderen van de groepen 7 en 8 komen zoveel als mogelijk zelfstandig naar 
school. 
# Voor de kinderen van groep 1 en 2 geldt het volgende: 

- De kinderen van groep 1A van Nynke/Monique worden bij hun lokaal/op de BSO gebracht. 
- De kinderen van groep 1B van Annalies worden op het kleine schoolplein gebracht zoals we 

dat gewend waren. Als de groep compleet is, gaan ze naar binnen. 
- De kinderen van groep 2A van Jantina/Monique en groep 2B van Carolien/Marianne kunt u 

(als gewoon) ook weer op het kleine schoolplein brengen  maar zij gaan van daar uit meteen 
door naar hun lokaal. Dat zullen onze medewerkers begeleiden. 

# De peuters worden bij de zijdeur, naast hun lokaal gebracht. Daar zullen de leidsters hen ontvangen. 
 

3. Groepen isoleren 
# De inrichting  van de lokalen is dusdanig dat de onderlinge   afstand zoveel mogelijk in acht genomen 
kan worden. De kinderen van de groepen 3 – 8 zullen – tijdelijk - in tweetallen naast elkaar gegroepeerd 
worden. 
# De groepsoverstijgende activiteiten (projectgroep, ondersteuningsprogramma, groepsoverstijgend 
lezen en rekenen) zullen de eerste 2 weken nog niet plaatsvinden.  
# Onderwijsassistenten en stagiaires zullen de komende periode in één en dezelfde groep werkzaam 
zijn en niet ingezet worden bij de verschillende - groepjes – kinderen uit de verschillende groepen. Dat 
is zeer beperkend voor hun werkzaamheden maar het gevolg van de richtlijnen. Daarnaast is het vooral 
ook erg ondersteunend waar dat nodig is. 
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# We maken een nieuw rooster betreffende pauzes en buitenspelen: elke groep heeft op een eigen 
tijdstip in groepsverband een eigen deel van het schoolplein. Dat betekent voor ons als school 
meerdere pauzemomenten. 
 

4. Testen  
# Bij besmettingen kunnen leerkrachten bij voorrang getest worden. 
# De school onderneemt GEEN acties betreffende het testen van kinderen. Dat is de 
verantwoordelijkheid van ouders! U bepaalt wat u hierin wel of niet onderneemt. 
# Als er een besmetting plaatsvindt, volgt de school de instructies van de GGD en zal die communiceren 
met ouders en leerkrachten. 
# We rekenen erop dat we inzake – mogelijke – klachten en besmettingen bij kinderen blijven 
samenwerken en communiceren en dat u ons informeert en de juiste stappen zet. 
# Er is/volgt een nieuwe beslisboom waarin u kunt lezen hoe te handelen bij welke klachten. 
 

5. Als de groep in quarantaine moet 
# Bij besmettingen zal de school de privacywetgeving respecteren. 
# Het team heeft zich voorbereid op het thuisonderwijs bij afwezigheid van (groepen) kinderen. De 
aanpak is afhankelijk van het feit of de gehele groep of een deel van de groep in quarantaine moet. En 
we doen wat mogelijk is! Daarover informeren we u dan verder en dat zal maatwerk zijn. 
# Bij een besmetting: Stel, leerling A is besmet. Dan gaan alle klasgenootjes en leerkracht van deze 
leerling A in quarantaine. De broers en zussen van leerling A gaan ook in quarantaine. De broers en 
zussen van de klasgenootjes mogen echter wel naar school, omdat de GGD hen beschouwt als 
secundair/indirect  contact.  
 

Maandag 8 februari starten we weer met fysiek onderwijs. De benoemde maatregelen gelden in eerste 
instantie tot in ieder geval de krokusvakantie. Als het nodig is, passen we iets aan. Dat kan dan na de 
vakantie of indien nodig meteen. 
In het bijgevoegde document ‘Aanvullende maatregelen bij heropening basisonderwijs en speciaal 
(basis)onderwijs’ leest u de officiële tekst van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
met daarin ook een aantal opmerkingen die ouders van de kinderen betreffen. U begrijpt dat wij de 
verantwoordelijkheid daarvoor graag bij u laten en geen - betuttelende - maatregelen voor willen 
schrijven. Ik hoop dat bovenstaande u het vertrouwen geeft dat we het openstellen van onze school 
zo veilig en verantwoord mogelijk doen. 
 

Zoals ik u eerder al meldde, zijn we vooral heel erg blij de kinderen maandag allemaal weer op school 
te ontmoeten. Daar zien we erg naar uit. Spannend vinden we het ook vanwege de gezondheid van 
iedereen, en of bovenstaande allemaal lukt. En hoe te handelen bij besmetting en quarantaine. Dat zal 
dan ongetwijfeld wat onrust kunnen geven, vragen opleveren en flexibiliteit vragen. Ook daar gaan we 
het beste van maken en zoals we dat steeds zeggen: SAMEN lukt het. We vertrouwen op uw begrip 
hierin. 
Dat het SAMEN lukt, hebben we met elkaar al bewezen en daar heb ik alle vertrouwen in. Daarbij komt 
dat we elkaar ook altijd weten te vinden als dat nodig is. U bent van harte uitgenodigd om contact te 
zoeken met de leerkracht van uw kind of ondergetekende als u daar behoefte aan heeft en om te 
overleggen. 
 

Vanuit de overheid is duidelijk aangegeven dat kinderopvang en peuteropvang ook weer open gaan. 
De BSO en de VSO blijven echter nog GESLOTEN. De voor- en naschoolse opvang is ALLEEN geopend 
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voor de kinderen met ouders in een cruciaal beroep, dat betreft dus noodopvang. Aanmelden daarvoor 
gaat op de voor die ouders gebruikelijke manier. 
 
Bovenstaande is na team(s)overleg voorgelegd aan de MR van school die hierover een positief advies 
heeft gegeven. 
 

Met vriendelijke groet en tot maandag. 
 

Age Huitema 
 
p.s. 1. In de vorige Samenspraak benoemde ik de BMS-teamdag van woensdag 10 maart. Het bestuur 
van de BMS heeft - voorlopig - besloten die door te laten gaan. In welke vorm en of de school die dag 
ook gesloten is, horen we de komende week. 
 
p.s. 2. Liander geeft aan dat dinsdag 9 februari tussen 8:00 - 8:30 u. vanwege werkzaamheden de 
spanning van het netwerk af is. Dat betekent dat we als school/opvang dat half uur dan telefonisch via 
ons vaste nummer NIET bereikbaar zijn. Mobiel wel: 06 1073 3308 (Age Huitema) 
 
p.s. 3. Wilt u er rekening mee houden dat er wellicht ad-hoc-maatregelen volgen als de verwachte 
sneeuwval dusdanig is dat naar school komen (kinderen en leerkrachten) moeilijk of niet zal lukken? Ik 
vraag u Social Schools (ook maandagochtend) in de gaten te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


