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Rottevalle, 4 februari 2021 

Betreft: Heropenen school op 8 februari 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Maandag 8 februari gaan de deuren van onze school weer open voor ‘zo normaal mogelijk’ onderwijs. Het 

Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft gisteren, 3 februari, richtlijnen gepubliceerd 

waarin extra maatregelen en adviezen rondom de heropening van de scholen zijn opgenomen.  

Deze richtlijnen zijn verdeeld in 3 categorieën:  

1. Wettelijke verplichtingen;  

2. Noodzakelijke maatregelen;  

3. Dringende adviezen. 

 

De eerste twee categorieën zijn verplicht voor alle besturen en scholen. Ook de scholen van Adenium zullen zich 

houden aan deze verplichtingen. Dit betekent SWS It Werflân ook. 

De derde categorie zijn weliswaar dringende adviezen, maar het wordt aan de verantwoordelijkheid van de 

besturen en de scholen gelaten of én hoe deze adviezen worden toegepast. Hierbij is er ruimte voor maatwerk, 

passend bij de specifieke situatie en (on)mogelijkheden van een school. Deze ruimte voor maatwerk past 

Adenium toe: elke directeur maakt, in goed overleg met het team en de medezeggenschapsraad, voor de eigen 

school de passende en haalbare keuzes en informeert vervolgens zo spoedig mogelijk u als ouders en verzorgers 

hierover.  

Dat betekent dat er verschillen zullen (en 

mogen) zijn tussen scholen, voor wat betreft 

het toepassen van de dringende adviezen van 

het ministerie van OCW. Hiermee wordt recht 

gedaan aan de specifieke situatie van elke 

school. Daarbij vragen wij nadrukkelijk uw 

begrip voor die keuzes, die zullen zijn ingegeven 

vanuit het uitgangspunt: ‘Veilig, verantwoord 

en uitvoerbaar’.  

Zoals Minister Slob ook nu bij de heropening van 

de scholen stelt: scholen zijn niet gehouden aan 

het onmogelijke. (Ter informatie hierbij de link 

naar het servicedocument van de minister aan 

het onderwijs.) 

Hoewel alle scholen hun uiterste best zullen doen om fysiek onderwijs in de school te organiseren, zal dat 

mogelijk niet op elk moment voor elke groep lukken (door bijvoorbeeld quarantaine, ziekte of andere situaties 

van overmacht). In deze gevallen zullen de scholen teruggrijpen op onderwijs-op-afstand, om zo toch onderwijs 

te bieden aan uw kinderen. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden
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Wat betekent dit vanaf maandag 8 februari in de praktijk, voor onze school, voor de leerlingen? 

Klachten en afstand bewaren: 

 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus. Al het onderwijspersoneel, leerlingen en andere 
aanwezigen in of bij de school moeten volledig klachtenvrij zijn en anders thuisblijven. Zij blijven ook 
thuis wanneer een huisgenoot naast milde corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden Celsius) of last 
van benauwdheid heeft. 

 Op onze website (www.swsitwerflan.nl) staat de link naar de beslisboom. Hier vindt u steeds de meest 
recente versie. 

 Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.  
 Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook leerlingen hoeven 

onderling geen 1,5 meter afstand te houden. 
 Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden.  

 
Brengen en halen van uw kind:  

 Kinderen worden vanaf 8 februari slechts door één ouder/verzorger gebracht en gehaald.  
 Bij het brengen en halen van uw kind, denkt u a.u.b. altijd om het bewaren van de 1,5 meter afstand.  

U kunt overwegen een mondkapje te dragen. 
 Wij hanteren strikt de haal- en brengplekken, zoals aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd. 

Is uw kind op school, dan gaat het direct naar binnen.  
 
Hoe ziet dit er concreet uit?: 
 

 Leerlingen uit de groepen 1 en 2 worden, net als voor de schoolsluiting, verwelkomd door de 
groepsleerkracht aan de zijkant van het gebouw, aan de kant van de Pannakooi. Zij gaan via de 
eigen ingang van het klaslokaal naar binnen.  
 

Let op: om teveel ouders tegelijk te voorkomen, hanteren wij weer strikt de volgende begintijden:  
 

 Groep 0/1 start om 08.40 uur. Dit betekent brengen vanaf 08.30. Eerder is er geen leerkracht buiten! 
Deze groep is om 14.10 uur uit. 

 Groep 1/2 start om 08.30 uur. Dit betekent brengen vanaf 08.20 uur. Deze groep is om 14.00 uur uit. 
 

 De leerlingen uit de groepen 3/4 kunnen gebracht worden, net als voorheen, aan de kant van de 
hoofdingang, bij het speeltoestel. Zij gaan via de hoofdingang naar binnen.  
Schooltijden: 08.30 – 14.00 uur. 

 De leerlingen uit groep 5/6 komen via de achteringang in- en uit school.  
Schooltijden: 08.30 – 14.00 uur. 

 Leerlingen uit groep 7/8 komen zelfstandig naar school en gaan via de hoofdingang naar binnen. 
De leerlingen uit deze groepen gelieve niet voor 08.30 uur op school laten komen. 
Start 08.40 – 14.10 uur (=wijziging t.o.v. voor de lockdown!). 

 
 Wanneer uw kind op school is, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk te vertrekken. 
 Ouders komen niet in het MFC, behalve wanneer zij een kind naar de Kinderopvang moeten brengen. 

Wij verzoeken u dringend, wanneer u om deze reden naar binnen moet, een mondkapje te dragen.  
 
Testen: 

• Wanneer er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. 
• Alle categorie 1- en 2- contacten gaan in quarantaine. Dit geldt voor alle kinderen die hieronder vallen, 

ongeacht de leeftijd. Dat betekent dat wanneer een kind positief wordt getest, de hele klas in 
thuisquarantaine gaat. 

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en op dag 5 na het 
laatste contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat of zij gaan 5 dagen langer in 
quarantaine, wanneer besloten wordt geen test uit te voeren.  
 

 

http://www.swsitwerflan.nl/
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Aanvullend: 
 

• M.b.t. het gebruik van mondkapjes voeren wij geen extra maatregelen in voor onze 
bovenbouwleerlingen en leerkrachten. We blijven werken in onze eigen stamgroepen, waarbij wij 
groepsdoorbrekende activiteiten stopzetten.  

• Het is voor ons niet haalbaar om slechts in kleine groepjes te gaan werken, binnen één groep.  
Wij kunnen niet de garantie geven dat er daadwerkelijk alleen contacten zullen zijn met kinderen uit 
zo’n kleine groepje. Denk bijvoorbeeld aan buiten spelen met de eigen groep leerlingen. In de praktijk 
is dit niet haalbaar voor ons als school. Wij hopen op uw begrip in deze. 

 Gymnastiek, alsmede de lessen van onze gastdocenten HVO en GVO gaan niet door tot nader bericht.  

 Voor traktaties geldt; alleen voorverpakte traktaties zijn toegestaan.  
• Is er corona binnen uw gezin, dan is het dringende advies om de school hiervan op de hoogte te stellen. 

Dit kan in eerste instantie via de groepsleerkracht, maar mag ook bij mij gemeld worden via 
p.veldman@adenium.nl of a.d.h.v. telefonisch contact. Wij willen heel graag zicht houden op de 
ontwikkelingen m.b.t. het virus binnen het dorp. 

• Let op: de online lessen komen morgen te vervallen! Dit betekent ook dat er geen nieuwe opdrachten 
worden verstrekt. Morgen gebruiken wij om voor te bereiden op de opening van de school. 

 
Wij wensen u als ouders en verzorgers, alsmede uw kinderen, veel wijsheid de komende weken bij het samen 
proberen het onderwijs binnen de school weer invulling te geven.  
 
Laten wij ‘hart’ voor elkaar blijven houden, juist in deze ingewikkelde tijd.  
 
 
Een speciale, hart(elijke) groet, 
 
Namens team SWS It Werflân. 
 
Paulien Veldman 
 

mailto:p.veldman@adenium.nl

