
   

 

 

 

 

 

 
Oosterhout, 5 februari 2021 
 
Betreft: heropening van obs de Pionier per 8 februari as. 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Inmiddels kunnen we jullie meer informatie geven over de heropening van onze school, de Pionier. 
Zowel de voorschool als de basisschool mogen per 8 februari hun deuren weer openen voor alle 
kinderen. Om dit veilig en verantwoord te kunnen doen, hebben we naast regels ook de 
medewerking van iedereen nodig. Dus laat de kinderen zo veel mogelijk zelf naar school toe komen 
(afhankelijk van de leeftijd natuurlijk), kom met 1 volwassene naar school toe, verlaat direct de 
omgeving van de school, hou afstand e.d.  
 
Gezondheid en veiligheid 
Om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen, is het daarom nog belangrijker dat ouders een kind 
met klachten thuishouden en laten testen en dat ook collega’s bij klachten thuisblijven en zich laten 
testen. We blijven hierin de richtlijnen van het RIVM die zijn verwerkt in de beslisboom. De meest 
recente beslisboom is van 2 december 2020, indien er een aangepaste versie komt zullen we deze 
met jullie delen https://www.boink.info/beslisboom.  

Echter, bij milde verkoudheidsklachten en bij klachten die anders zijn dan jullie van jullie kinderen 
zijn gewend, vragen we jullie jullie kind thuis te houden.  
 
We gaan er vanuit dat leerlingen door hun ouders worden aangemeld bij de teststraat van de GGD 
wanneer er sprake is van klachten passend bij het Corona-virus. Bij een testmoment van een 
leerkracht, zullen we de leerlingen op school proberen op te vangen. We vragen aan ouders en 
collega’s maximale openheid aan de directie van de Pionier om de juiste maatregelen te kunnen 
nemen. Vanzelfsprekend zal met de gedeelde informatie zorgvuldig om worden gegaan, zoals de AVG 
voorschrijft. 
 
De afspraken zoals ze op de Pionier gaan/blijven gelden: 

 De nieuwe vastgestelde schooltijden gaan gelden: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.20 uur gaan de deuren op. Om 8.30 uur start de 
school en om 14.30 uur eindigt de schooldag en komen de kinderen via hun eigen uitgang 
naar buiten. 
Woensdag: de starttijd is hetzelfde maar de schooldag eindigt om 12.30 uur. 

 We gebruiken de 4 in- en uitgangen voor de school waarmee we spreiding in en rondom het 
gebouw houden.  
- Groep 1/2: ingang A bij het schoolplein.  
- Groep 3/4 en de voorschool : ingang B bij het schoolplein.  
- Groep 5/6 ingang C bij de aula.  
- Groep 7/8 ingang D bij de hoofdingang. 

https://www.boink.info/beslisboom


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De kinderen uit de groepen 7 en 8 verzoeken we dringend een zelf meegebracht mondkapje 
in de gangen van de school te dragen.  

 Ook de collega’s dragen een mondkapje/gezichtsmasker als zij in de gang lopen. 

 Met de GGD is gesproken over de haalbaarheid van het gescheiden houden van groepjes 
kinderen binnen 1 klas (zogenoemde cohorten). Gezien de grootte van de lokalen en de 
bewegingsbehoefte van de kinderen is dit niet volledig haalbaar. De GGD heeft geadviseerd 
om de gehele klas als 1 groep (cohort) te zien. Dat betekent dat bij een besmetting in de klas, 
de gehele klas (inclusie leerkracht) in quarantaine moet. 

 In de groepen 4-5-6 zitten de kinderen in groepjes van ongeveer 6 kinderen (cohorten). 
Hiermee minimaliseren we de verspreiding van het virus. 

 In de groepen 7-8 zitten de kinderen in duo’s. Hiermee minimaliseren we de verspreiding van 
het virus. 

 De ploeterklas, bewegend vooruit en extra ondersteuning buiten de klas gaan door volgens 
planning. Deze kinderen worden individueel of in duo’s zo in de ruimte geplaatst waardoor 
de 1,5 meter afstand wél gehouden kan worden. Zij vallen bij een besmetting buiten de 
quarantaine-regels als ze geen nauw contact zijn geweest. 

 Bouw, Letterster en tutor-lezen kunnen nu niet op school door gaan. Kinderen uit lagere 
groepen werken hierbij in duo’s samen met oudere kinderen (of met klasgenoten) op minder 
dan 1 meter afstand van elkaar. Er zijn dan te veel wisselende en nauwe contacten tussen 
leerlingen. De betreffende ouders ontvangen meer informatie van juf Natascha. Het 
afnemen van de bijbehorende toetsen zal wel op school blijven plaatsvinden, net als het 
monitoren van de individuele ontwikkeling. 

 De groepen hebben gescheiden pauzes en speelplekken, denk hierbij aan het opsplitsen van 
het schoolplein in vakken (net als in het voorjaar). 

 Leerkrachten mogen zelfstandig een keuze maken om een gezichtsmasker te dragen in de 
klas. Tevens is in iedere klas een plexiglaswand beschikbaar. 

 In de klas zal geventileerd blijven. Het RIVM heeft aangegeven dat ventileren met wijd open 
ramen het beste voor en na schooltijd en tijdens pauzes gedaan kan worden. Als kinderen in 
de klas zijn, volstaat het gedeeltelijk openzetten van een klepraam. Vanwege de 
weersverwachting is het raadzaam om dikke kleding aan te trekken. 

 Er zal extra aandacht aan de persoonlijke hygiëne worden besteed. Net als het extra 
schoonmaken van de lokalen en het schoolgebouw. 

 De gymlessen vervallen tijdelijk. De gymtijd wordt lestijd in de klas en zal ingezet worden 
voor extra tijd voor de basisvakken en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 Stagiaires en betrokken bij het onderwijs/lunchopvang zijn welkom in de school en houden 
zich aan de algemene richtlijnen.  

 Verjaardagen van kinderen worden alleen in de eigen klas gevierd. Trakteren mag alleen als 
het voorverpakt is en mag geen cadeautje bevatten. Kinderen die tijdens deze scholensluiting 
jarig zijn geweest mogen hun verjaardag nog in de klas vieren. 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs in de klas en thuis 
We realiseren ons dat er leerlingen zullen zijn die niet vanaf maandag as op school komen. Omdat zij 
in quarantaine zitten, bij een bezoek aan de teststraat thuis zullen moeten blijven of omdat er ouders 
zijn die besluiten hun kind nog thuis te houden. Dat vraagt van collega’s dat zij aandacht moeten 
hebben voor het groepsproces in de klas én aandacht moeten hebben voor de leerlingen thuis. Het is 
voor collega’s onmogelijk om leerlingen thuis optimaal te betrekken wanneer zij ook de 
verantwoordelijkheid dragen voor hun klas op school. Het bestuur van Delta-onderwijs heeft 
aangegeven dat de focus volledig moet liggen op het fysieke onderwijs, het onderwijs in de klas.  
Leerlingen die thuis zijn, zullen van de leerkracht een werkrooster en lesmateriaal krijgen en 
zelfstandig hun taken moeten uitvoeren. Omdat dit ook enige voorbereidingstijd kost, zal het 
thuispakket pas ingaan op de 3e dag van afwezigheid. Ook zal er 2x per week een Meet-moment met 
een klasgenoot ingepland worden om contact te houden met klasgenootjes en ruimte om vragen te 
stellen.  
 
Klas in quarantaine 
Als iemand uit een klas besmet blijkt te zijn met het Corona-virus, zullen alle ouders van de school 
een informatiebrief ontvangen. In deze brief worden géén privacygevoelige informatie (zoals namen) 
zonder toestemming gedeeld. De ouders uit de specifieke groep ontvangen een aparte brief en hun 
kind zal in quarantaine moeten. De GGD wordt op de hoogte gebracht door de directie.  
Na 5 dagen quarantaine hebben alle kinderen uit de klas en de leerkracht de mogelijkheid om zich te 
laten testen bij de GGD. Als de testuitslag negatief is, mag het kind/de leerkracht terug naar school 
komen. De ouders moeten een bewijs van een negatieve testuitslag laten zien aan de directie van de 
Pionier om hun kind weer de school in te laten gaan. Bij de ingang (buitendeur) van de betreffende 
groep zal erop gecontroleerd worden. Een afbeelding op de telefoon of een geprint papier is 
voldoende. Zonder bewijs getoond te hebben, mag het kind de school niet binnen. Indien ouders 
geen bewijs hebben of willen tonen, zal de quarantaine verlengd worden met nog eens 5 dagen 
(zoals wettelijk bepaald) 
 
Nog enkele punten specifiek voor de komende schoolweek: 

 De kinderen hoeven maandag 8 februari geen lunch mee te nemen. Namens de 
Oudervereniging zal een alternatief van het kerstdiner aangeboden worden, geheel volgens 
de Corona-richtlijnen. 

 De schoolspullen die vrijdag nog niet zijn ingeleverd, moeten maandag ingeleverd worden. 
Zorg dat het Chromebook opgeladen is, zodat het direct bruikbaar is. Kinderen die thuis 
blijven, houden hun schoolwerk thuis. 

 We gaan werken met de nieuwe schooltijden en het continurooster. Gezien de 
scholensluiting in januari en de onderbroken maand februari zal er een aangepaste vrijwillige 
schoolbijdrage voor de overblijfkosten voor de periode vanaf maart gevraagd worden. 
Hiervoor ontvangen jullie na de carnavalsvakantie een brief. 

 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Op vrijdag 12 februari zal in iedere klas het carnavalsfeest gevierd worden. Kinderen mogen 
verkleed naar school komen. Helaas zullen alle activiteiten alleen in de eigen klas worden 
gehouden om verspreiding te voorkomen. Ook bij de keuze van activiteiten is rekening 
gehouden met de maatregelen en de veiligheid voor iedereen.  

 Op vrijdag start de carnavalsvakantie om 12.30 uur. De kinderen zijn in de middag vrij. 

 Kinderen zijn minder met elkaar in contact waardoor het risico op hoofdluis minder groot is. 
Maar willen jullie voor de zekerheid de haren van jullie kinderen controleren voordat ze naar 
school komen? Een hoofdluiscontrole op school is momenteel niet mogelijk. 

 
Helaas zullen we ook in de komende weken/maanden nog allerlei momenten tegenkomen waarop 
we steeds moeten nadenken of iets kan/verstandig is. Wat voorheen zo gewoon was, vraagt nog 
steeds om extra overdenking en soms aanpassing. Houd er s.v.p. rekening mee dat we mogelijk ook 
een beroep op jullie zullen moeten doen om de kinderen thuis te houden i.v.m. een gebrek aan 
vervangers of een quarantaine. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn. 
 
We willen jullie alvast bedanken voor jullie medewerking en begrip.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marlies Groen in ’t Woud en Rob Nagelkerke 
Directie obs de Pionier 
 
 


