
             

 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Nutsschool Lankforst 
  
Nijmegen, 4 juni 2020  
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Vanaf 8 juni de hele week naar school 
Vanaf 8 juni mogen alle kinderen weer de hele week naar school! Het is erg fijn dat we weer een stap 
kunnen zetten naar de normale gang van zaken en met het reguliere programma. Ook nu blijft onze 
prioriteit de gezondheid en veiligheid van kinderen en personeel op onze school en het beperken van 
uitbraakrisico’s van corona in de samenleving.  
 
In deze fase van de coronacrisis werkt de overheid aan versoepeling van de maatregelen die gelden 
om verspreiding van het coronavirus te beperken. Aan alles is te merken dat de versoepeling bij ons 
ook het gevoel oproept dat de crisis voorbij is en dat er weer veel mogelijk is. De verleiding is groot om 
telkens de grenzen op te zoeken in wat al weer mag. We vinden het allemaal moeilijk om alle 
leefregels vol te houden. Toch is dat noodzakelijk als we gezondheid en veiligheid vooropstellen.  
We werken daarbij op basis van een protocol, dat is opgesteld door de werkgeversorganisaties, 
werknemersorganisaties, ouderorganisaties, vertegenwoordigers Kinderopvang en de ministeries van 
Onderwijs en Sociale Zaken. Dit protocol is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende 
autoriteiten en getoetst door het RIVM. U kunt dit protocol vinden op de website:  
 
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocol-basisonderwijs-in-ontwikkeling 
 
 
Wij vragen u de onderstaande drie hoofdstukken aandachtig door te lezen. 
 

1. Regels bij klachten en ziekte. Wat te doen bij klachten en/of ziekte? 
2. Algemene Corona regels. Wat zijn de algemene leefregels op en rond de school? 
3. Het schoolplan. Wat wordt er van u en uw kind verwacht bij het brengen en halen? 

 
 
 

1. Regels bij klachten en ziekte 
 
Leerlingen met klachten blijven 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.  

 
Leerlingen die ziek zijn blijven thuis 

 Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij tenminste 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.  

 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocol-basisonderwijs-in-ontwikkeling


Leerlingen met zieke huisgenoten/gezinsleden blijven thuis 

 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.  

 

Leerlingen die onder schooltijd klachten vertonen gaan naar huis 

 Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de 
leerling naar huis. Dit is een richtlijn van het RIVM. 

 Ook eventuele broers/zussen worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling 
gaat dan ook niet naar de BSO. Dit is een richtlijn van het RIVM. 

 

De school neemt actie bij klachten 

 Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de 
school contact op met de GGD.  

 
2. Algemene Corona regels 

 
Leefregels op en rond de school 
De leefregels blijven onverkort van kracht:  

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden.  

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Niet aan je gezicht zitten.  
 
Zo min mogelijk brengen en halen 
We mogen het onderwijs aan alle kinderen alleen organiseren met zo weinig mogelijk verkeersacties 
(halen/brengen) en ‘verplaatsingen’.  
 
De school beperkt risico’s 
Verder blijft het ook zo dat ouders (personen die niet met het geven van onderwijs te maken hebben) 
niet in de school en op het schoolplein komen. Oudergesprekken vinden online plaats. Onze opdracht 
voor de komende periode is het verminderen van het risico op een uitbraak van het coronavirus. Dit 
betekent dat wij:  

 geen bijeenkomsten en groepsactiviteiten als schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, 
slaapfeestjes, musicals en excursies organiseren. Wij achten het niet verantwoord om deze 
activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school te organiseren en mensen in risicovolle 
situaties te brengen;  

 zoveel mogelijk werken met vaste groepen kinderen met zoveel mogelijk dezelfde leraren en 
ondersteuners.  

 
We begrijpen dat al deze beperkingen heel jammer zijn voor veel kinderen (vooral in groep 8) en hun 
ouders. Ook wij vinden dat niet leuk. Gelukkig zijn er heel veel andere mogelijkheden om het 
schooljaar/de basisschooltijd goed af te ronden. Ook onze groep 8 is al volop bezig met de plannen. 
Wij willen graag alle energie richten op goed onderwijs en de activiteiten die we wel kunnen doen en 
daar als medewerkers, ouders en kinderen samen plezier aan beleven.  
 
Dit betekent dat dat we op onze studiedag van 2 juni een overleg hebben gehad over de 
mogelijkheden en keuzes voor onze school, waarbij continuïteit en haalbaarheid van de plannen voor 
zowel kinderen, ouders en team de uitgangspunten waren. Werktijden van ouders en het aansluiten 
op de mogelijkheden voor BSO waren daarbij belangrijke overwegingen. 
Rekening houdend met de voorgaande aspecten, bleken continurooster, of het vijf gelijke dagen 
model, voor ons team niet haalbaar. 
 
Een en ander heeft geleid tot het volgende plan: 



 
3. Het schoolplan  

 
Wij gaan weer allemaal hele dagen naar school op een manier die past bij de coronacrisis, waarbij bij 
alle activiteiten de veiligheid voorop staat. 
 
Schooltijden 

 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  08.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur. De kleuters 
zijn vrijdagmiddag vrij. 

 Woensdag: 08.30-12.30 uur 

 Het thuiswerken stopt per 8 juni, het reguliere huiswerk wordt nog wel meegegeven. 
 
Voor de ouders en kinderen het brengen en halen 
Om ervoor te zorgen dat de ouders een afstand van 1,5 meter kunnen bewaren en de groepen zo veel 
mogelijk gescheiden blijven. 

 De in- en uitgangen zoals wij die momenteel gebruiken voor de diverse groepen blijven gelijk 

 Ouders zijn helaas nog steeds niet welkom op het plein en in de school 

 Het doorgeven van VSO/TSO en BSO gebeurt via social schools 

 Wij vragen de ouders van groep 1-2 A hun kind te brengen om 08.30 uur en om 13.00 uur 

 Wij vragen de ouders van groep 1-2 B hun kind te brengen om 08.20 uur en om 12.50 uur 

 Wij vragen, in het belang van voldoende ruimte en veiligheid, de ouders van de kleuters om zich 
goed aan de bovengenoemde tijden te houden en direct afscheid te nemen bij het hek, wanneer 
uw kind zich gemeld heeft bij de leerkracht. 

 Voor de overige groepen blijven de afspraken gelijk aan de nu geldende afspraken, dus groep 3 
en 4 wacht buiten bij de bankjes en de overige groepen kunnen vanaf 10 minuten voor de start 
druppelsgewijs naar binnen. 

 

Overblijven en tienuurtje 

 Het overblijven wordt weer georganiseerd door de overblijfkrachten en indien noodzakelijk 
aangevuld met ambulante teamleden 

 Eten en buiten spelen gebeurt apart per groep 

 Eten en drinken voor het overblijven en het tienuurtje brengen de kinderen zelf mee. Het liefst al 
schoongemaakt en in partjes, mocht dat noodzakelijk zijn. 

 

Handen wassen en schoonmaken 

 Als de kinderen op school komen, gaan we eerst handen wassen en gebruiken we 
desinfecterende gel 

 De dagelijkse schoonmaak is in handen van CSU en tussentijds wordt er door het team 
schoongemaakt 

 

Gym en verjaardagen 

De gymzalen blijven nog gesloten en de leerkrachten proberen buiten beweegactiviteiten te 
organiseren. Wilt u daarbij rekening houden met het schoeisel? 

Als een kind de verjaardag viert en trakteert, mag het wel voorverpakte traktaties uitdelen, maar geen 
zelfgemaakte traktaties. 

 

Als maatschappelijke en educatieve organisatie heeft Nutsschool Lankforst een voorbeeldrol. 
Het is van belang dat wij ons aan de maatregelen houden, deze naar kinderen en u als ouders 
uitdragen en de maatregelen ook op school en op het schoolplein handhaven. 
Door dit te doen, willen we eraan bijdragen dat iedereen zich in de samenleving zich aan de leefregels 
houdt en dit als norm blijft zien. 
Op deze wijze zorgen wij goed voor elkaar, voor onze kinderen en medewerkers. 
Wij rekenen op uw medewerking! 
 
 
Voor vragen kunt u telefonisch terecht bij de directeur, Ricky van der Horst 024 3442760. 
 
Vriendelijke groet, team Nutsschool Lankforst 


