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Den Velde, 4 februari 2021 

 
Onderwerp: Schoolspecifieke informatie over heropening basisonderwijs  

 
Beste ouders/verzorgers,  

 

Uit het OMT-advies blijkt dat het verantwoord is dat de basisscholen vanaf 8 februari weer 

opengaan, zo ook De Ravelijn. Dit is natuurlijk heel erg fijn! Voor u, voor uw kind(eren) en voor ons, 

al brengt het ook wel wat spanning met zich mee.  

 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, zijn er met het heropenen van de scholen wel extra 

maatregelen vanuit de overheid. Met deze schoolspecifieke informatie breng ik u op de hoogte over 

de inhoud van deze maatregelen.  

De maatregelen komen uit een protocol, opgesteld door de PO-raad en de aangesloten 

onderwijsorganisaties, aangevuld met het beleid van Onderwijsstichting Arcade en toegepast op 

onze school. De maatregelen zullen tot nadere informatie doorlopen. 

 

Ook betekent dit dat er tot aan de voorjaarsvakantie - dan wordt het opnieuw bekeken - geen gym 

(op locatie) is en ook kunnen de HVO- en GVO-docent nog niet op school les komen geven. Dit zal 

anders zorgen voor verplaatsing en dit is iets wat we willen voorkomen. 

 

De maatregelen zijn er voor de gezondheid van het personeel, van de leerlingen en van u. We willen 

u dus ook nadrukkelijk vragen gehoor te geven aan deze maatregelen. Zodat wij diegene kunnen 

blijven waar wij voor staan: “Een veilige plek om te groeien naar wie jij wilt zijn!” 

 

Gezien het nuchtere verstand in de samenleving waarin de school staat en u woont, heb ik er het 

volste vertrouwen in dat wij met elkaar op een goede en veilige manier door deze pandemie komen.  

Ik hoop van harte dat een nieuwe lockdown uitblijft en wij het onderwijs op afstand, op individuele 

uitzonderingen na, achter ons kunnen laten. 

 

Mochten we tegen problemen aanlopen, dan kunnen er aanpassingen volgen. Hiervan zal ik u dan te 

allen tijde op de hoogte brengen.  

 

Voor vragen ben ik uiteraard bereikbaar per mail of per telefoon. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team van De Ravelijn, 

 

Erwin Breukelman 

Directeur SLS De Ravelijn 

ebreukelman@sg-owsa.nl  

Tel. 06-38305585 
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Brengen en halen 

Voor groep 1 tot en met 6 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen. Kinderen 

van groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school. Wij vragen u daarbij buiten de school te 

blijven en ook op het plein of de opstalplek 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Blijf eventueel 

in/bij uw auto wachten, spreek dit van tevoren wel even af met uw kind(eren).  
 

Wij hebben het geluk dat het plein voor de school genoeg wachtruimte heeft, gebruik deze ruimte! 

Daarom vragen wij u ook om niet te wachten op het rode klinkerpad van en naar de toegangspoort 

en vlak voor de toegangspoort op het plein, zodat anderen ruimschoots kunnen passeren.   
 

Het advies is om een mondkapje te dragen en daarom willen wij u bij deze vragen om hier gehoor 

aan te geven. Het personeel zal ook mondkapjes dragen als zij de kinderen naar buiten begeleiden. 

 

Lesrooster en gespreide pauzes  

Wij hanteren ons normale lesrooster:  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1 t/m 4   8.30 – 15.00 8.30 – 15.00 8.30 – 12.30 8.30 – 15.00 8.30 – 12.00 

Groep 5 t/m 8  8.30 – 15.00 8.30 – 15.00 8.30 – 12.30 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00 
 

De middagpauzes zullen wat verkort (30 minuten i.p.v. 45 minuten) in twee groepen plaatsvinden; 

groep 1-2 gelijktijdig met groep 5-6 en groep 3-4 tegelijk met groep 7-8. De leerlingen gebruiken elk 

hun eigen in- en uitgang. Medewerkers lopen pleinwacht, dus overblijfouders zijn niet nodig. 
 

Wanneer een leerlingen op school komen (tussen 8.20 en 8.30 uur) gaan zij direct naar binnen om 

plaats te nemen in hun eigen klas aan hun eigen tafel. Ze kunnen dan beginnen met lezen. 
 

Bij het uitgaan van de school (rond 15.00 uur) verlaten leerlingen per groep de school, achter elkaar 

aan dus, zodat er geen drukte in de gangen ontstaat.  

 

Afstand houden 

Het personeel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen leerlingen onderling is 1,5 meter afstand 

houden niet verplicht en tussen leerlingen en personeel zoveel mogelijk. 

 

Vaste groepjes 

Er geldt het dringende advies om zoveel mogelijk met vaste groepjes in één klas te werken. In de 

praktijk zullen leerlingen met een vast groepje bij elkaar (blijven) zitten en aan het werk zijn. De 

bedoeling hiervan is om de leerlingen niet te laten lopen en te veel te mengen.   

 

Quarantaine 

Personeel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is met het 

coronavirus gaan 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kunnen zij zich laten testen. Dit is 

vrijwillig! Personeel of leerlingen die zich niet laten testen moeten nog 5 dagen langer in quarantaine 

blijven. Na de quarantainetijd kunnen leerlingen zonder klachten weer naar school. Dit is in lijn met 

het quarantainebeleid dat per december al geldt. Wij geven in de periode van quarantaine zoveel 

mogelijk onderwijs op afstand, houdt hierbij wel rekening met een “opstartdag” om alles te regelen.  
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Als een leerling (of leerkracht) van een groep besmet is, moeten alle leerlingen en de leerkracht uit 

die groep, net als het gezin, in quarantaine. Dit gaat altijd in overleg met de GGD...  

 

Mondkapjes 

Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje te 

laten dragen, hier willen wij als school gehoor aan geven. Vanuit Arcade worden (kinder)mondkapjes 

besteld voor deze leerlingen, al is het laat dag en zit de kans erin dat deze nog niet binnen zijn 

aanstaande maandag. Vandaar dat wij deze leerlingen willen vragen zelf een mondkapje te regelen. 

Mocht dit niet lukken, dan hebben wij op school nog wel mondkapjes voor volwassenen die tijdelijk 

gebruikt kunnen worden.  

 

Alertheid 

Wanneer uw kind VHNBKK-klachten (verkoudheid, hoesten, niezen, benauwdheid, keelpijn of koorts) 

heeft, willen wij u voor de veiligheid van ons personeel en andere leerlingen nadrukkelijk vragen uw 

kind thuis te houden. Uitzonderingen hierop zijn klachten door hooikoorts, astma en lichte 

verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkouden, af en toe niezen of hoesten). U kunt uw kind 

afmelden en in overleg gaan met de leerkracht voor het inzetten van onderwijs op afstand. 
 

De betreffende organisaties zijn nog bezig met het evt. updaten van de beslisboom, zodra er een 

nieuwe beschikbaar komt, deel ik deze met u. Tot die tijd geldt de beslisboom van december. 

 

Hygiëne  

De hygiënemaatregelen zoals deze er nu ook zijn voor de noodopvang blijven gehandhaafd: 

▪ Bij beide in- en uitgangen van de school staat een desinfectiemeubel. 

▪ In elke klas zijn papieren doekjes, desinfectiespray en desinfectie-wipes aanwezig. 

▪ Ter bescherming staat er op de instructietafel van de leerkracht een doorzichtig scherm. 

▪ Gedurende de dag en na elke pauze wordt er extra aandacht geschonken aan het 

schoonmaken van bijv. de handen en de tafels. 

▪ De schoonmaakster komt dagelijks extra op school om contactpunten schoon te maken. 

 

Punten om rekening mee te houden 

▪ Zorg dat uw kinderen gemakkelijke kleding dragen i.v.m. toiletbezoek. Ook schoenen met 

klittenband raden wij aan zodat de hulp van de leerkracht niet nodig is. 

▪ Geef uw kinderen drinkbekers mee die gemakkelijk door het kind zelf kunnen worden 

geopend zodat de leerkracht dat niet hoeft te doen. 

▪ Elke middag wordt er buiten gesport/gespeeld. Hier is geen speciale kleding voor nodig. 

▪ De ochtenden worden met name gebruikt voor de basisvakken; de middagen voor de 

creatieve vakken, zaakvakken, het bewegen en de Gouden Weken.  

▪ Kinderen mogen trakteren, maar wij vragen u met klem om voor voorverpakte traktaties te 

kiezen. Ouders geven de traktatie mee aan hun kind, mogen de school niet in en kunnen 

helaas dus ook niet bij het feestje aanwezig zijn. Wanneer hier behoefte aan is kan de 

leerkracht foto’s maken. 
 

We moeten het samen doen, bedankt voor uw begrip en medewerking! 
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