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1. Algemeen  

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal 
onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. Dit besluit vraagt een nieuwe focus voor 
de inrichting van ons onderwijs. Daarnaast brengt het gevoelens teweeg, variërend van blijdschap tot 
angst en zorg. We pogen in dit draaiboek zo goed als mogelijk recht te doen aan deze verschillende 
aspecten.     
 
De PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs, is van mening dat het kabinet dit besluit 
weloverwogen heeft genomen. Er is nooit 100% garantie, maar de risico’s worden beheersbaar 
geacht. Tegen die achtergrond kunnen en willen scholen als een van de eerste sectoren weer 
stapsgewijs open. Het besluit van het kabinet geeft richting, maar ook ruimte aan de scholen om 
werk te maken van een eigen invulling-op-maat. Dit document is opgesteld voor de Pionier en 
beschrijft hoe we vorm geven aan deze ‘invulling op maat’.  
 
Daarbij staan twee zaken voorop. Ten eerste de veiligheid van personeel en leerlingen. De adviezen 
en richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM worden op de Pionier opgevolgd. Daarnaast geldt dat 
we, net als in de fase met het thuisonderwijs, een lerend traject doorlopen. We kennen een proces 
van plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen. We schromen daarbij niet om terug te komen op 
eerder gemaakte afspraken. Transparant en in afstemming met het team, de MR, de GMR en het 
bestuur van Delta-onderwijs.   
 
Wij gaan weer een nieuwe fase in. Een fase die wederom anders zal zijn dan normaal. Wij hopen 
weer op jullie te mogen rekenen. Zorg goed voor jezelf en je naasten en blijf gezond. 
 
Namens alle medewerkers van de Pionier,  
Marlies Groen in ’t Woud en Lieke Tukker 
 

 

 

 

 
  



  

DRAAIBOEK HEROPENING DE PIONIER, 6 MEI 2020 4 

 

2. Aanwezigheid van leerlingen op school en lesaanbod 

Aanwezigheid: 
De Pionier gaat open met ingang van maandag 11 mei 2020. Er wordt op 5 dagen fysiek lesgegeven 
waarbij de kinderen in groepen naar school mogen komen. Per dag zijn niet meer dan de helft van 
het aantal leerlingen van de Pionier op school. Het ‘om en om-onderwijs’ waar premier Rutte over 
sprak wordt als volgt ingevuld:  
 
We hebben op de Pionier 16 groepen. Elke groep wordt verdeeld in twee subgroepen, vanaf nu 
aangeduid met de A en B. Daarmee hebben we straks 32 groepen:  
Groep ½ Karin/Sandra A en groep ½ Karin/Sandra B, Groep 4 Sonia A en groep 4 Sonia B enzovoorts 
tot en met groep 8.  
 
Het weekrooster voor de groepen ziet er als volgt uit:   
 
Groep A: 
Maandag 11 mei, woensdag 13 mei en vrijdag 15 mei 
Maandag 18 mei en woensdag 20 mei (vrijdag 22 mei niet i.v.m. dag na hemelvaart) 
maandag 25 mei en woensdag 27 mei  
 
Groep B: 
Dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei 
Dinsdag 19 mei (donderdag 21 mei niet i.v.m. hemelvaart) 
Dinsdag 26 mei en donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei 
 
Voor de indeling van de subgroepen hebben we rekening gehouden met broertjes en zusjes, gebruik 
van de noodopvang en een eerlijke verdeling qua aantallen. Deze indeling is te lezen in het document 
‘groepsindeling’. Het is een puzzel geweest, maar het is gelukt om dit rond te krijgen. De indeling ligt 
vast en er is géén mogelijkheid om te schuiven. We zijn gehouden aan het landelijk protocol en het 
uitgangspunt dat groepen voorlopig in een vaste samenstelling onderwijs krijgen. 
 
Op de lesdagen hanteren we een aangepast (continu)rooster: inloop vanaf 8.30 uur, start van het 
ochtendprogramma om 8.45 uur. Lunchpauze van 30 minuten (de leerkracht plant dit zelf tussen 
11.30 uur en 13.00 uur).  Alle kinderen blijven over en eten onder begeleiding van de eigen 
leerkracht hun boterham.  Voor het overblijven brengen de kinderen eigen eten en drinken mee, 
voorzien van naam. Het middagprogramma start na de lunchpauze en eindigt om 14.00 uur (groep 1 
t/m 4) en 14.15 uur (groep 5 t/m 8). Om drukte te vermijden starten we om 14.00 uur met een 
uitloop. Ouders met een contract bij de SKO kunnen na 11 mei gebruik maken van de reguliere voor- 
en naschoolse opvang.  De SKO zal vanaf 14.00 uur starten met de naschoolse opvang. 
 
Onderwijs op afstand: 
Op alle dagen wordt er fysiek onderwijs geboden waardoor de leerkracht geen begeleiding kan 
bieden tijdens het thuisonderwijs. Het programma voor thuis bestaat uit een combinatie van 
verwerkingsopdrachten (huiswerk) dat meegaat vanuit de dagen op school. Dit wordt aangevuld met 
digitale lesstof van de methodes taal en rekenen. Het werk kan door de kinderen in principe 
zelfstandig worden gemaakt.  De kinderen nemen hun spullen mee naar huis om er thuis in te 
kunnen werken, en terug naar school op een lesdag. 
 
De uitleen van Chromebooks wordt verlengd. Mede vanwege hygiëne laten we kinderen in de klas 
niet samen aan de Chromebooks werken. Daar de leerlingen zowel thuis als op school gebruik maken 
van de Chromebooks dienen deze dagelijks opgeladen meegenomen te worden. Ook alle overige 
materialen dienen dagelijks mee naar school te worden genomen. 
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Ondersteuning van anderen binnen de school: 
Behalve medewerkers van de Pionier zullen ook andere personen die verbonden zijn met het 
onderwijs op de Pionier in de school aanwezig zijn, zoals de vakleerkracht muziek en stagiaires. Net 
als begeleiders van leerlingen met specifieke hulpvragen en zorgarrangementen. Ouders mogen niet 
op school komen, waardoor de schoolbibliotheek gesloten blijft, er geen hoofdluiscontroles 
plaatsvinden en andere activiteiten waarbij hulpouders aanwezig zijn niet door mogen gaan. 
 
Gesprekken tussen ouders en medewerkers en medewerkers onderling: 
Er is geen fysiek contact tussen medewerkers en ouders (conform RIVM richtlijn). Oudergesprekken 
die noodzakelijk zijn vinden telefonisch of digitaal plaats, bv via Teams, Google Meet, Skype of Zoom. 
 
Welbevinden: 
In aanloop naar de heropening van de scholen is er veel gesproken over leerachterstanden die 
kinderen mogelijk hebben opgelopen. We moeten daarom goed kijken naar ons aanbod en welke 
hiaten er eventueel zijn. Hoe vinden we de balans tussen de aandacht voor het sociale en cognitieve 
aanbod? Het belangrijkste waar we mee gaan starten is het welbevinden van de kinderen. Hoe is het 
met iedereen gegaan en wat heeft iedereen meegemaakt? Om daarna dan, rustig opbouwend, weer 
naar de ‘normale’ situatie terug te keren. De kinderen willen we de vertrouwdheid en 
herkenbaarheid van de school bieden, ook al zal het niet meer precies hetzelfde zijn als bijna 2 
maanden geleden.  
 
Cognitief aanbod: 
Op cognitief aanbod blijft de focus liggen op de hoofdvakken en willen we zicht gaan krijgen op het 
ontwikkelingsniveau. Per jaargroep wordt het programma bekeken en er is overleg met de andere 
groepen binnen de bouw. De leerlijnen van de lesmethodes worden gevolgd waarbij er goed wordt 
gekeken naar herhaling en het aanbieden van nieuwe stof. Verschillende methodeontwikkelaars zijn 
druk bezig met het ontwikkelen van een verkort programma waarbij de belangrijkste onderdelen uit 
de methode in de jaargroep aan bod komen. We volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en 
bespreken intern of en hoe dit in te zetten is. In de eerste weken zullen we nog geen 
beoordelingstoetsen afnemen. Mogelijk krijgen de kinderen al wel toetsen, maar deze zijn dan puur 
bedoeld om de vaardigheid te meten (begrijpt het kind deze soort som?). Normaal nemen we eind 
mei/begin juni de Cito-toetsen af bij ieder kind, nu verschuiven we ze naar het begin van het nieuwe 
schooljaar. We verwachten dan een beter beeld te krijgen van wat het beheersingsniveau van de 
leerlingen is. Een afname aan het begin van het schooljaar sluit aan bij één van de adviezen van Cito 
zelf. Momenteel weten we nog niet of we de huidige vorm van het rapport kunnen behouden voor 
het laatste rapport, aangezien we nu geen betrouwbaar beeld kunnen geven van de ontwikkeling. 
We blijven dit volgen en zullen t.z.t. informatie geven over het rapport en de bijbehorende 
eindgesprekken. 
 
Overige maatregelen: 

 In twee dagen fysiek onderwijs kan er ook weer ruimte zijn voor andere activiteiten zoals muziek 
en handvaardigheid. Dit is ter beoordeling van de leerkracht, in afstemming met de 
parallelcollega’s. Net als in de periode van thuisonderwijs mag er door leerkrachten worden 
samengewerkt in de voorbereiding of uitvoering van activiteiten. De samenwerking tussen 
verschillende groepen is niet aan de orde.   

 We maken geen gebruik van sporthal ‘Markant’ omdat de sportaccommodaties gesloten zijn. 
Tijdens de pauzes worden er geen spellen gespeeld waarbij fysiek contact aan de orde is en na het 
spelen worden de handen gewassen volgens de richtlijn.    

 Evenementen zijn tot september niet toegestaan. Festiviteiten als sportdagen, open podia e.d. 
worden daarom uit de agenda gehaald. Voor de leerlingen van groep 8 betekent dit een heel 
ander afscheid van de basisschool dan verwacht, er zal geen kamp, de musical en afscheidsavond 
plaatsvinden op de manier zoals we dat voorheen deden. Samen met de leerkrachten van groep 8 
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bekijken we naar passende alternatieven zodat ook zij hun basisschoolperiode leuk kunnen 
afsluiten.    

 Verjaardagen mogen beperkt gevierd worden. In de klas zal hard gezongen worden voor de jarige, 
maar feliciteren en trakteren mag helaas nog niet. 
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3. In en rondom het schoolgebouw 

Op de Pionier koesteren we de aanwezigheid en betrokkenheid van ouders in de school, echter is dit 
met de huidige maatregelen niet mogelijk. Ouders mogen de school niet in en we roepen hen op om 
zoveel als mogelijk ook buiten het plein te blijven. Alleen de ouders van de groepen 1 t/m 4 mogen 
binnen de hekken komen bij het ophalen van de kinderen. Om drukte bij het wegbrengen en ophalen 
te voorkomen komen kinderen zo veel mogelijk zelfstandig of met maximaal één ouder naar school 
toe. Hetzelfde geldt bij het ophalen. Even iets mondeling doorgeven aan de leerkracht van je kind is 
nu niet mogelijk, een mailtje sturen of een briefje meegeven aan je kind kan nog wel. 
 
Wegbrengen: 
Bij aankomst gaan de kinderen meteen naar binnen toe. Voor 8.30 uur zijn de deuren gesloten en zijn 
de poorten dicht. Voor iedere groep is er een eigen ingang. Kinderen die hun fiets in het rek aan de 
voorzijde van de school, zullen in sommige gevallen om moeten lopen om naar de juiste deur te 
lopen. Op iedere deur hangt een poster met de aanduiding voor welke groepen de deur bestemd is. 
 
* Groepen 1/2 gaan via ingang A, (vanaf woensdag 13 mei) rechtstreeks naar het eigen lokaal toe. 
M.u.v. de startersgroep, zij verzamelen iedere dag in de kleine speelzaal waar juf Willemijn ze bij 
deur van de speelzaal/schoolplein opwacht. 
* Groepen 3 gaan via ingang  B rechtsstreeks naar het eigen lokaal. 
* Groepen 4 gaan via ingang B en nemen de trap naast de congiërge naar hun lokalen. 
* Groepen 5 gaan via ingang C  via de eigen trap naar het eigen lokaal 
* Groepen 6 gaan via ingang C en nemen de trap van groep 6 Marianne/Peggy naar de lokalen. 
* Groepen 7 en 8 gaan via ingang D en nemen de trap in de centrale hal en bibliotheek naar de 
lokalen 
 
Op het schoolplein op maandag 11 mei en dinsdag 12 mei staan de leerkrachten van de groepen 1/2 
op het schoolplein om de kinderen te ontvangen, het is niet mogelijk om als ouder even met de 
leerkracht te praten. Samen met de eigen leerkracht lopen de kinderen vervolgens naar de klas.  Op 
de andere dagen lopen de kinderen zelf de school in naar hun eigen lokaal. 
Aan de voorzijde van de school en in de centrale gang staan medewerkers van de Pionier om het 
naar binnen gaan te begeleiden. 
 
In de school hanteren we looproutes die tijdens de eerste schooldag met beide groepen besproken 
en geoefend wordt. Gedurende de lesdag zal er weinig loopverkeer in de school plaatsvinden. Indien 
een enkele leerling/medewerker door de school loopt, zal hij/zij rechts aanhouden in de gang.  
 
Ophalen: 
De lessen eindigen om 14.00 uur voor de groepen 1/2, 3 en 4 en om 14.15 uur voor de groepen 5,6,7 
en 8. Tussen 14.00 en 14.15 uur verlaten de kinderen de school. Alleen de ouders van kinderen in de 
groepen 1 t/m 4 mogen, als dit nodig is, op het schoolplein komen. Ouders mogen niet de school in. 
De kinderen komen samen met de leerkracht naar buiten waar maximaal één ouder per kind mag 
wachten. Wanneer er onvoldoende plaats is, wachten ouders buiten het hek. De leerkracht van de 
groep gaat met de groep mee naar buiten maar zal geen contact maken met ouders en blijft op 
afstand. Normaal geven kinderen een hand of high five als zij weg gaan, nu mogen ze zwaaien naar 
de leerkracht. 
 groepen 1/2 komen naar buiten via A. 
 groepen 3 en 4 komen naar buiten via B. 
 groepen 5 en 6 komen naar buiten via C. 
 groepen 7 en 8 komen naar buiten via D. 

Zodra het kind door de ouder is opgehaald, dienen zij direct het schoolplein/omgeving van de school 
te verlaten.  
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In de klas: 
We organiseren voldoende afstand binnen de groep door de aanwezige kinderen niet in groepjes bij 
elkaar te zetten maar een klassenopstelling met fysieke afstand te maken. Enige uitzondering zijn de 
kleuters, zij mogen wel in groepjes werken. De kinderen nemen hun jas en tas mee naar de klas. Jas 
hangen ze over de stoel naast hen en de tas zetten ze onder de tafel naast hen. Kinderen mogen 
geen speelgoed e.d. meebrengen vanuit thuis. Ook zullen er doorzichtige schermen in ieder lokaal 
aanwezig zijn om naast een leerling te kunnen zitten om iets uit te leggen. 
 
Medewerkers: 
In de teamkamer mogen de medewerkers  met ten minste twee stoelen tussen elke medewerker de 
teamkamer gebruiken. Iedereen blijft zo veel mogelijk in het eigen lokaal en er mogen maximaal 4 
collega’s op 1,5 meter afstand van elkaar in een lokaal aanwezig zijn. 
Van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals teamkamer, keuken, kantoor conciërge en magazijn wordt 
zo min mogelijk gebruik gemaakt. Voordat de lesdag start kan iedere medewerker een kop 
koffie/thee pakken en direct doorlopen naar het eigen lokaal. Er is geen gezamenlijke start of 
afsluiting van de dag in de teamkamer. 
 
Ochtendpauze: 
De groepen spelen gescheiden van elkaar buiten. Hierbij maken we gebruik van het schoolplein dat 
we in 2 delen splitsen, de speeltuin naast de school en de speelplaats voor de school, onder de 
bomen. Op die manier hebben we 4 speelplekken per keer beschikbaar. Er is een rooster opgesteld 
zodat iedere groep met de eigen groep kan buitenspelen. Tijdens het buitenspelen staan alle ramen 
en deuren in het lokaal open om te ventileren. Na het buitenspelen wassen alle leerlingen en 
leerkrachten hun handen. Voor of na het buitenspelen zal in de klas fruit worden gegeten. Ieder kind 
mag ook een eigen flesje water meenemen naar school, er zullen geen bekertjes om uit te drinken op 
school aanwezig zijn. Fruit/gezonde koekjes/pakjes drinken/flesjes water e.d. moeten door het kind 
zelf open en dicht gemaakt kunnen worden.  
 
Buitenspeelrooster groep 3 t/m 8 (onderling kan geruild worden, groepen spelen gescheiden) 

 Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  

Plein 
1 

3n 10:00-10:20 

5m 10:20-10:40 

7j/m 10:40-11:00 
 

4j 10:0010:20 

6m/p 10:20-10:40 

8s 10:40-11:00 
 

4s 10:0010:20 

6f/m 10:20-10:40 

8m/r 10:40-11:00 
 

3s 10:0010:20 

5i/p 10:20-10:40 

7 i 10:40-11:00 
 

3n 10:00-10:20 

5m 10:20-10:40 

7j/m 10:40-11:00 
 

Plein 
2 

3s 10:0010:20 

5i/p 10:20-10:40 

7 i 10:40-11:00 
 

3n 10:00-10:20 

5m 10:20-10:40 

7j/m 10:40-11:00 
 

4j 10:0010:20 

6m/p 10:20-10:40 

8s 10:40-11:00 
 

4s 10:0010:20 

6f/m 10:20-10:40 

8m/r 10:40-11:00 
 

3s 10:0010:20 

5i/p 10:20-10:40 

7 i 10:40-11:00 
 

Speel
tuin  

4s 10:0010:20 

6f/m 10:20-10:40 

8m/r 10:40-11:00 
 

3s 10:0010:20 

5i/p 10:20-10:40 

7 i 10:40-11:00 
 

3n 10:00-10:20 

5m 10:20-10:40 

7j/m 10:40-11:00 
 

4j 10:0010:20 

6m/p 10:20-10:40 

8s 10:40-11:00 
 

4s 10:0010:20 

6f/m 10:20-10:40 

8m/r 10:40-11:00 
 

Voor  4j 10:0010:20 

6m/p 10:20-10:40 

8s 10:40-11:00 
 

4s 10:0010:20 

6f/m 10:20-10:40 

8m/r 10:40-11:00 
 

3s 10:0010:20 

5i/p 10:20-10:40 

7 i 10:40-11:00 
 

3n 10:00-10:20 

5m 10:20-10:40 

7j/m 10:40-11:00 
 

4j 10:0010:20 

6m/p 10:20-10:40 

8s 10:40-11:00 
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Overblijf: 
Alle kinderen blijven over en lunchen tussen de middag met de leerkracht. Kinderen brengen zelf 
brood en drinken mee in een rugtas. Let erop dat er géén gebruik gemaakt kan worden van de 
koelkasten en dat kinderen hun lunch bewaren in de eigen rugtas, dit om het loopverkeer in de 
gangen zo minimaal mogelijk te houden.  
 
Lunchrooster (onderling kan geruild worden, groepen spelen gescheiden) 
 

 Lunch Speelkwartier Schoolplein, 
vak 1 

Schoolplein, 
vak 2 

Speeltuin Patio  

Groep 1 W 12.30-13.00u 13.00-13.30u Ma/di Wo/do/vr   

Groep 1/2 KS 12.30-13.00u 13.00-13.30u Wo/do/vr Ma/di   

Groep 1/2 TS 12.30-13.00u 13.30-13.50u   Ma/di Wo/do/vr 

Groep 1/2 L 12.30-13.00u 13.30-13.50u   Wo/do/vr Ma/di 

 Lunch Speelkwartier Schoolplein, 
vak 1 

Schoolplein, 
vak 2 

Speeltuin Plein voorkant 
school 

Groep 3 N 12.00-12.15u 12.15-12.30u Ma/di Wo/do/vr   

Groep 3 S 12.00-12.15u 12.15-12.30u Wo/do/vrij Ma/di   

Groep 4 S 12.15-12.30u 12.30-12.45u Ma/di Wo/do/vr   

Groep 4 J 12.15-12.30u 12.30-12.45u Wo/do/vrij Ma/di   

Groep 5 IP 12.30-12.45u 12.45-13.00u Ma/di Wo/do/vr   

Groep 5 M 12.30-12.45u 12.45-13.00u Wo/do/vrij Ma/di   

Groep 6 MP 12.30-12.45u 12.45-13.00u   Ma/di Wo/do/vr 

Groep 6 MF 12.30-12.45u 12.45-13.00u   Wo/do/vr Ma/di 

Groep 7 I 12.15-12.30u 12.30-12.45u   Ma/di Wo/do/vr 

Groep 7 JM 12.15-12.30u 12.30-12.45u   Wo/do/vr Ma/di 

Groep 8 S 12.00-12.15u 12.15-12.30u   Ma/di Wo/do/vr 

Groep 8 MR 12.00-12.15u 12.15-12.30u   Wo/do/vr Ma/di 

 
 

Ondersteuning 
pauze 
12.15-13.00u 

Maandag  Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag  

Speeltuin Marlies Maartje Lieke Manja Lieke 

Plein voorkant school Danielle Lieke Ilse Natascha Manja 

Schoolplein Lieke Marlies  Sandra  

 
Om alle leerkrachten tijd te geven om kleine noodzakelijke activiteiten uit te voeren, is er 
ondersteuning tijdens het buitenspelen. Op woensdag en vrijdag moeten de collega’s op het 
schoolplein elkaar vervangen. Idem bij de kleuters. Tevens kunnen zij altijd ondersteuning inroepen 
als zij dit nodig hebben. 
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4. Hygiëne en gezondheid 
 
Hygiëne: 
Op de Pionier volgen we de algemene richtlijnen van het RIVM op, alsmede de algemene 
hygiënevoorschriften van het RIVM: 
•  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
•  Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
•  Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  
•  Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.  
•  Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.  
•  Er worden geen handen geschud.  
•  Hoesten/niezen in de ellenboog.  
•  Niet aan je gezicht zitten.  
 
We hebben ervoor gezorgd dat in ieder klaslokaal desinfecterende handgel, een zeeppompje, 
papieren handdoekjes en oppervlaktespray ’s aanwezig zijn. In iedere toiletruimte is een 
zeeppompje, papieren handdoekjes en prullenbak aanwezig. Dagelijks worden deze materialen 
aangevuld.  
 
Vanuit de overheid is aangegeven dat personeelsleden géén persoonlijke beschermingsmiddelen 
mogen dragen. Zij zullen de voorgeschreven afstand van 1,5 meter zo veel mogelijk proberen te 
bewaren. Echter, in sommige gevallen is dit moeilijk te handhaven. Met name bij jonge kinderen en 
als er ongelukken gebeuren. We zullen dan altijd een weloverwogen inschatting maken of de situatie 
noodzakelijk en verantwoord is om de afstand te verkleinen. 
 
Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, I-pads, Chromebooks en werkplekken worden bij gebruik 
door meerdere leerlingen met regelmaat schoongemaakt door de leerkracht. Ook materialen die met 
regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt, worden schoongemaakt. Het gebouw 
wordt iedere dag door schoonmakers van CSU schoongemaakt. Het schoonmaakbedrijf heeft de 
opdracht gekregen om de schoonmaak te intensiveren conform het protocol  
 
We zullen regelmatig de kinderen hun handen laten wassen op school. We verzoeken om dit ook 
thuis te doen, voordat het kind naar school komt en als het kind uit school komt. 
 
Gezondheid: 
De lessen worden zo veel mogelijk gegeven door de eigen leerkracht(en). In sommige gevallen kan 
een medewerker niet inzetbaar zijn omdat hij/zij tot een van de risicogroepen behoort. In overleg 
wordt dan gekeken naar alternatieve inzet. Wanneer de partner van een medewerker tot een 
risicogroep behoort vindt er overleg plaats tussen de medewerker en de directie over de 
inzetbaarheid. Wanneer er onvoldoende leerkrachten beschikbaar zijn zullen wij alles op alles zetten 
om vervanging te regelen. Wij vragen echter wel om begrip voor de momenten waarop ons dat niet 
lukt. Immers, het verzuim zal groter zijn en het is ons niet toegestaan om groepen samen te voegen 
of leerlingen te verdelen over meerdere groepen. In een dergelijke situatie gaan directie en MR in 
overleg om de mogelijkheden te bekijken. 
 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de 
volgende klachten:  
•  Verkoudheid 
•  Niezen 
•  Hoesten 
•  Keelpijn 
•  Moeilijk ademen 
•  Koorts 
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Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft 
iedereen in het huishouden thuis. Dit geldt ook voor leerlingen en medewerkers waarvan een 
gezinslid corona heeft.  
 
We benadrukken nogmaals dat ook ouders met ziekteverschijnselen thuis moeten blijven.  Als een 
leerling ziek wordt, wordt het direct door ouders opgehaald. Wanneer dit niet gebeurt wordt de 
leerling afgezonderd van de anderen.  Bij twijfel kan de temperatuur van een leerling gemeten 
worden op school, wij hebben hiervoor een oorthermometer tot onze beschikking en zullen deze 
desinfecteren na ieder gebruik .  
 
Het RIVM heeft op basis van verschillende brononderzoeken bevestigd dat het verantwoord is de 
scholen te openen en dat het daarmee veilig genoeg is voor kinderen en voor onze medewerkers 
(https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus). 
  
Leerlingen die tot de risicogroep behoren of wiens huisgenoten hiertoe behoren, worden vrijgesteld 
van contactonderwijs. Dit dient de ouder wel te melden bij de directie. Om vast te kunnen stellen of 
een leerling (of een huisgenoot) tot de risicogroep behoort, gaan wij uit van de criteria van het 
Outbreak Management Team (OMT). Deze staan hieronder. Bij twijfel kan het beste contact 
opgenomen worden met de eigen huisarts. 
 
Mocht je als ouder toch nog onrust of onzekerheid ervaren, aarzel dan niet om in gesprek te gaan 
met school over wat er nodig is om je kind met een veilig gevoel naar school te laten gaan. 
 
Definitie risicogroepen 
Het OMT specificeert in het kader van de beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:   
 

Personen ≥ 70 jaar 

Personen ≥ 18 jaar met:  

 chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst 
onder behandeling van een longarts zijn; 

 chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn; 

 diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties; 

 ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

 verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of 
stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren 
of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en 
binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten; 

 een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3; 

 ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

 morbide obesitas (BMI > 40). 

 
Hooikoorts 
Indien je kind hooikoorts heeft, dit dan graag met een korte toelichting mailen naar de leerkracht 
zodat er geen verwarring ontstaat. Verschil tussen hooikoorts en Corona: 
https://youtu.be/e5GgZN5rG8Y  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus
https://youtu.be/e5GgZN5rG8Y
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5. Opvang op de Pionier 
 
Noodopvang: 
Leerlingen, waarvan ouders in cruciale beroepen werken en die geen enkele mogelijkheid hebben de 
leerling op de niet-schooldag op te vangen, kunnen een beroep op noodopvang doen, zoals dat ook 
voor de meivakantie mogelijk was. Andere ouders (sociale indicatie) kunnen daar geen beroep meer 
op doen. Deze kinderen komen immers al voor 50% naar school. Leerlingen waarvan het verzoek om 
noodopvang wordt gehonoreerd volgt het onderwijs op de niet-onderwijsdag in het eigen leerjaar. 
Om de noodopvang daadwerkelijk als nood te gebruiken en de groep in de eigen klas niet te groot te 
maken, vragen we aan iedereen die een verzoek doet of er geen andere mogelijkheid voor opvang is. 
Bijvoorbeeld als de andere ouder thuiswerkt. Op die manier houden we de groepen zo veel mogelijk 
in de 50%-verdeling.  
 
Alleen wanneer de ouder met een cruciaal beroep niet zou kunnen werken omdat hij/zij anders thuis 
moet blijven voor de opvang van de kinderen, maken wij extra plaats in de eigen groep. Wanneer 
ouders vanwege hun beroep recht hebben op noodopvang, kunnen ze dit doorgeven via het 
mailadres directie@obsdepionier.nl. Aanmelden dient minimaal twee dagen vooraf plaats te vinden. 
We gaan er van uit dat we geen nieuwe aanmeldingen krijgen, enkel ouders die al eerder gebruik 
hebben gemaakt van de noodopvang.  De noodopvang vindt voor- en naschools plaats in afstemming 
met SKO. Tussen 8.30 uur en 14.10/14.15 uur worden kinderen opgevangen in het gebouw van de 
Pionier. 
 
Buitenschoolse opvang: 
De buitenschoolse opvang is alleen beschikbaar op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan. De 
SKO zal contact opnemen met de ouders die een contract voor BSO bij hen hebben met het verzoek 
om aan te geven of het kind wel of niet komt. 
  

mailto:directie@obsdepionier.nl
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BIJLAGEN 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://centrumvoorjeugdengezin.nl/themas/corona/&psig=AOvVaw34pOafU05wXhqfRCFAokMk&ust=1588527956316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDa6_vdlekCFQAAAAAdAAAAABBK
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