
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Breda,05-02-2021 

 

Heropening school 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Zoals u wellicht vernomen heeft gaat De Hoogakker aanstaande maandag weer open. 

We zijn blij de kinderen na bijna twee maanden weer te mogen ontvangen! We zien er naar uit! 

 

Omdat de berichten over de ontwikkeling van het Coronavirus in al zijn varianten ronduit somber zijn moeten we 

zaken helder met elkaar afspreken zodat kinderen veilig naar school kunnen blijven komen en medewerkers veilig 

hun werk kunnen blijven doen. 

Een fysieke schoolsluiting of stop van het onderwijs aan groepen moeten we met elkaar proberen te voorkomen. 

Daarom hebben we, na overleg met het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda en de schoolbesturen in de stad 

Breda,  onderstaande besloten ten aanzien van : 

 

1. Gezondheid en thuisblijven 

2. Naar school komen / naar huis gaan 

3. Onder schooltijd 

4. Pauzes 

5. Bij besmettingen 

6. Volwassenen in de school 

7. Kinderopvang 

8. Terugbrengen van schoolmateriaal 

9. Onvermelde zaken 

 

1. Gezondheid en thuisblijven 

 Testen  

Iedereen heeft er baat bij het niet verder verspreiden van het virus. Gebleken is dat kinderen in de 

verspreiding ervan, in ieder geval t.a.v. de Britse variant, een grotere rol spelen dan aanvankelijk gedacht. 

Mede om die reden is het testbeleid voor kinderen onder 13 jaar aangepast. Laat uw kind testen wanneer er 

een vermoeden is van een mogelijke besmetting. 

 Houd uw kind thuis wanneer: 

a. het verkouden is of een snotneus heeft; 

b. het koorts heeft , maar ook bij andere ziekteverschijnselen zoals maag- en darmklachten; 

c. een huisgenoot naast milde Covid-19 klachten ook koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van 

benauwdheid heeft; 

d. het daadwerkelijk besmet is met Covid-19 ( quarantaine); 
e. een huisgenoot met Covid-19 besmet is of wanneer uw kind in contact is geweest met een ander 

persoon die besmet is met Covid 19 (quarantaine) ; 

f. er in de klas sprake is van een met Covid besmette medeleerling of leerkracht ( quarantaine) ; 



g. het in afwachting is van een test op een Covid-19 besmetting of in afwachting is van de uitslag 

hiervan. 

Kinderen mogen pas weer naar school nadat ze ( of de huisgenoot)  minimaal 24 uur klachtenvrij zijn ( a 

tm c ) of wanneer de quarantaineperiode voorbij is ( d tm f).  

 Kind wordt ziek 

Kinderen die ziek naar school komen of ziek worden op school worden direct door een ouder/verzorger 

opgehaald. Deze ouder/verzorger wacht buiten op het kind. 

 

2. Naar school komen / naar huis gaan 

 Leerlingen van de groepen 7 en 8 komen, voor zover dat mogelijk is,  zelfstandig naar school; 

 kinderen komen tussen 08.15 en 08.30 / 12.45 en 13.00 het plein op en gaan meteen via de reeds bij hen 

bekende ingang de school in. Slechts één ouder/verzorger brengt het kind / de kinderen naar school. Deze 

ouder/verzorger : 

o mag het plein niet op en de school niet in en nemen bij het hek dus afscheid van hun kind(eren); 

o bewaart  in de omgeving rond de school een minimale afstand van 1,5 m. afstand tot anderen ; 

o verzoeken wij een mondkapje op te zetten. 

 kinderen verlaten tussen 11.55 en 12.05 / 14.40 en 14.50 de school. Een van de ouders/verzorgers wacht op 

zijn /haar kind(eren) zo mogelijk op een met hun kind(eren) afgesproken plek op enige afstand van de 

school. 

 

3. Onder schooltijd 

Hoewel we onze serieuze  bedenkingen hebben bij het effect en de meerwaarde worden we geacht de nabije 

fysieke contacten van leerlingen ( vanaf groep 4)  met klasgenoten / leerlingen uit andere groepen zoveel 

mogelijk te beperken. 

 Groepjes 

We proberen de kinderen van de groepen 4 tm 8 zoveel mogelijk in kleine(re) vaste groepjes te laten 

samenwerken 

 Groepen niet mengen 

Activiteiten worden niet met andere groepen tegelijkertijd uitgevoerd. We proberen het mengen van 

groepen te voorkomen.   

 Hygiëne 

o Kinderen en volwassenen moeten regelmatig hun handen wassen / ontsmetten; 

o Handen worden afgedroogd met papieren wegwerphanddoekjes; 

o Wij laten ons schoonmaakbedrijf extra werkzaamheden verrichten (toiletten, werkbladen, 

contactpunten) etc. 

o Onze gebouwen beschikken niet over een mechanisch ventilatiesysteem. Regelmatig ventileren 

de leerkrachten daarom hun lokaal door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Ouders 

zorgen ervoor dat hun kinderen op lagere binnentemperaturen gekleed zijn. 

o Traktaties : wanneer een kind in zijn/haar klas iets uit mag delen vanwege een verjaardag of een 

andere feestelijke gebeurtenis dan mag dat alleen in de vorm van reeds in de winkel verpakte 

traktaties. 

 Gymlessen 

Er worden geen gymlessen in de gymzaal gegeven. Leerkrachten of studenten van Breda Aktief sporten / 

spellen spelen buiten voor zover het weer dat toelaat vanaf 22 februari.  

 

 Mondkapjes leerlingen 

De leerlingen van groep 7/8 hoeven op maandag 8 februari nog geen mondkapje te dragen. De 

leerkracht zal met hen afspraken maken over het zich verplaatsen in de gang. Als die afspraken niet 

blijken te werken zullen we alsnog overstappen naar een mondkapjesverplichting voor leerlingen van 

groep 7/8 in de gangen 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Pauzes 

 Kleine pauzes 

De zogenaamde  ‘kleine pauzes’ ( tussen 10.00 en 11.00 u. ) worden zoveel mogelijk gespreid zodat er 

niet meer dan twee groepen tegelijk op het plein zijn.  Leerkrachten proberen de kinderen uit hun groep 

apart van de andere groepen te laten spelen. 

 Overblijven 

We willen u met nadruk vragen slechts van de overblijfmogelijkheden gebruik te maken als het echt niet 

anders kan. We willen zo weinig mogelijk volwassenen in de school. Dit vanwege de geringe 

beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers en de wens om gespreid buitenspelen voor of na het 

eten toch mogelijk te maken. 

U dient zelf na te gaan of uw kind is aangemeld via de Kober-app en dat niet het geval mocht blijken te 

zijn alsnog te regelen. 

De leerkrachten eten samen met uw kind. De medewerkers van Kober zien toe op het buitenspelen 

zodat de leerkrachten even kunnen pauzeren.  

 

5. Bij besmettingen 

Indien blijkt dat een leerling of een leerkracht besmet is met het Covid-virus dan blijven alle leerlingen uit die 

groep en de leerkracht(en) thuis. 

Na vijf dagen kan het kind/de leerkracht getest worden op een eventuele Covid-besmetting. Wij vragen u dan 

wel de schriftelijk vastgelegde afspraak voor de test aan ons te overleggen. Indien u dit niet kunt of wilt doen 

duurt de quarantaine van het kind in totaal tien dagen. 

 

Bij een situatie waarin een hele groep leerlingen en de leerkracht thuis moeten blijven is het afhankelijk van het 

moment van het bekend worden van de besmetting en van de gezondheid van de leerkracht(en) hoe het 

onderwijs vervolgens vorm gegeven zal gaan worden. 

Als de leerkracht(en)in staat is (zijn) om digitaal afstandsonderwijs te geven dan zullen we daarop zo snel 

mogelijk overschakelen. 

Wanneer de leerkracht daar niet toe in staat is zullen we bezien of er een vervanger beschikbaar is die het 

afstandsonderwijs over kan nemen. Dat laatste zal de komende periode vanwege het lerarentekort naar 

verwachting een uitdaging gaan vormen. 

Daarnaast zullen er nader zaken geregeld moeten worden voor de uitleen van schoolmaterialen. 

We hopen dat u er begrip voor heeft dat we niet kunnen garanderen dat het afstandsonderwijs op een wijze als 

de afgelopen weken zal plaatsvinden. 

 

Als na de minimale quarantaine van 5 ( na wachten op uitslag misschien 6 dagen) fysiek onderwijs door de 

leerkracht weer opgestart kan worden stopt het overgrote deel van het digitale afstandsonderwijs. Kinderen die 

dan nog in quarantaine moeten verblijven kunnen wel opdrachten in werkboeken en -schriftjes kunnen 

uitvoeren, zelfstandig bepaald digitaal werk maken, maar zij  krijgen geen digitale instructie van de leerkracht 

meer. Het gelijktijdig geven van zowel fysiek als als digitaal onderwijs is niet mogelijk. 

 

 



6. Volwassenen in de school 

Algemeen 

We proberen het aantal volwassenen ( buiten het eigen personeel) in de school zo klein mogelijk te houden. 

Volwassenen die om redenen wel in de school moeten zijn ontsmetten / wassen bij binnenkomst hun handen en 

vullen een triageformulier in. Bij verdenking van mogelijke besmetting met het Covid-virus moeten zij het 

gebouw verlaten.  

In de gangen dragen alle volwassenen een mondneuskapje. In klaslokalen dragen volwassenen niet zijnde de 

eigen groepsleerkracht(en) / onderwijsassistentes, een mondkapje. 

Daar waar medewerkers van de school een mondneuskapje moeten dragen betreft het een zgn. FFP2-kapje. 

In deze kapjes zal de school voorzien. 

Ouders en contact met de leerkracht 

Ouders die de leerkracht van de school of een andere medewerker willen spreken laten dat vooraf telefonisch of 

via e-mail weten. Gesprekken vinden digitaal plaats. In uitzonderlijke gevallen kan, na goedkeuring van de 

schoolleiding,  een persoonlijk gesprek plaatsvinden maar pas nadat de procedure onder ‘Algemeen’ hierboven is 

doorlopen. 

Externe begeleiders 

Externen die leerlingen met specifieke behoeften begeleiden doen dat in beginsel digitaal.  

Stagiaires 

Stagiaires kunnen na overleg met de opleidingsschool, als er geen digitale alternatieven zijn en studievertraging 

dreigt, na triage vanaf 22 februari a.s.in de klassen toegelaten worden.  

 

7. Kinderopvang  

De vóór- en naschoolse opvang zal voorlopig alleen geopend zijn voor noodopvang. Dat wil zeggen dat alleen 

kinderen van ouders met een cruciaal beroep i.c.m. een contract met Kober opgevangen kunnen worden voor en 

na schooltijd door Kober. De Hoogakker vangt geen kinderen op. 

 

8. Terugbrengen van schoolmateriaal 

Kinderen brengen de werkboekjes, -schriftjes en alle andere materialen die ze van school hebben meegekregen 

aanstaande maandag 8 februari weer mee naar school. Dat geldt ook voor laptops / tablets die in bruikleen zijn 

gegeven. 

 

9. Onvermelde zaken 

In zaken die in voorgaande tekst niet beschreven zijn voorziet hetgeen beschreven is in 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf . 

 

We hebben er een gezamenlijk belang bij dat het onderwijs op onze school door kan blijven gaan. Als personeel 

dragen we daar verantwoordelijkheid voor, maar ook u als ouder. Houd u alstublieft aan de bovengenoemde 

maatregelen zodat we allemaal veilig en gezond blijven.  

We rekenen op uw medewerking en hopen op uw begrip!   

 

Alleen samen  krijgen we corona onder controle!   

 

Met vriendelijke groet,  

Team en Medezeggenschapsraad Nbs De Hoogakker. 

 

 

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

