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Schooljaar 2020-2021 
Hieronder volgen de maatregelen die wij noodzakelijk achten om de verspreiding van 
Coronavirus COVID-19 zo goed mogelijk te voorkomen. Deze tekst is een aanvulling op onze 
schoolgids 2020-2021 en kan waar of wanneer nodig aangepast worden.  
 

1. Naar school en weer naar huis (om 12.00 en 15.00 uur) 
Ouders kunnen hun kind naar school brengen, maar mogen niet mee naar binnen het 
schoolgebouw in om hun kind in de klas te brengen. 

• Slechts één ouder per gezin mag kinderen brengen en ophalen.  

• Ouders die ziek of verkouden zijn mogen geen kinderen brengen en ophalen. 

• Ouders moeten onderling 1,5 meter afstand houden.  

• Spreek met uw kind af dat uw kind bij het naar buiten gaan naar u toekomt en 
niet andersom. Spreekt u ook goed met uw kind af waar u aan de rand van 
het schoolplein staat. Bij voorkeur op een vaste plek. 

• Ouders kunnen vragen stellen of berichten doorgeven aan de leerkracht door 
een mail sturen te naar de leerkracht (“voornaam”@dekwikstaart.nl). 

• Om drukte bij het naar binnen gaan te voorkomen, hebben wij de te gebruiken 
ingangen als volgt over de groepen verdeeld. Deze ingangen worden ook 
gebruikt bij het naar buiten gaan. 

 
Groepen 1  
Ouders kunnen hun kind brengen en ophalen op het voetbaldak op de eerste 
verdieping, naast de hoofdingang. De leerkracht staat daar met een bordje met het 
groepsnummer klaar. Houd rechts aan op de trap. 
 
Groepen 2  
Ouders kunnen hun kind brengen en halen bij de fietsenstalling op het schoolplein, 
naast de hoofdingang. De leerkracht staat daar met een bordje met het 
groepsnummer klaar. 
 
Groepen 3 tot en met 5 
De kinderen lopen zelfstandig de school in en uit via de hoofdingang, beneden.  
 
Groepen 6 tot en met 8 
De kinderen komen vanaf groep 6 het liefst zelfstandig naar school. De kinderen 
lopen zelfstandig de school in en uit via de hoofdingang, beneden. 
 

2. Hygiënemaatregelen en veiligheid 
Hieronder volgen de noodzakelijke hygiënemaatregelen. 

• Wij volgen zo veel mogelijk de regels van het RIVM. 

• Wij blijven de kinderen wijzen op het niezen en hoesten in de elleboog en niet aan 
je gezicht zitten. Het helpt als u uw kinderen daar thuis ook op wijst. 

• Elk lokaal beschikt over zeeppompjes, papieren handdoekjes en 
schoonmaaksprays. 

• Elk lokaal wordt aan het einde van de schooldag door ons schoonmaakbedrijf 
schoongemaakt.  
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• Is uw kind ziek, dan mag uw kind niet naar school. Volg hierbij de regels van het 
RIVM. Bel bij twijfel met de GGD of de huisarts. 

• Is uw kind met corona besmet, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de leerkracht of 
de directeur. 

• Als uw kind gedurende de schooldag ziek wordt, moet u uw kind – ook bij twijfel – 
komen ophalen. 

• Kinderen met verkoudheidsklachten hoeven niet thuis te blijven van school en 
hoeven niet op het coronavirus getest te worden. 

• Mocht uw kind last hebben van hooikoorts, meld dit dan bij de leerkracht. 

• We verzoeken u bezoeken van uw kind aan de tandarts of huisarts zo veel 
mogelijk buiten lestijd in te plannen. Mocht dit niet lukken, dan vragen wij u het 
brengen en ophalen van uw kind tijdens lestijd op tijd en duidelijk met de 
leerkracht af te stemmen. Dit kan via een mail aan de leerkracht of telefonisch na 
lestijd. 

• Jarige kinderen mogen voorlopig alleen verpakte traktaties uitdelen aan de eigen 
klasgenoten en gaan niet meer de andere groepen rond. 

• Wij proberen het aantal bezoeken van volwassenen in de school zo veel te 
beperken. Daarom komen ouders in principe niet het schoolgebouw in. Soms 
maken we hierop een uitzondering, bijvoorbeeld bij oudergesprekken en 
kennismakingsgesprekken. 

 

3. Wanneer thuiswerken? 
• Is uw kind ziek, dan is het niet wenselijk om thuis aan de slag te gaan. 

• Heeft uw kind milde klachten en houdt u uw kind uit voorzorg voor één of twee 
dagen thuis, dan kiezen wij nog niet voor thuisonderwijs. 

• Is uw kind meer dan drie dagen afwezig, dan is de hieronder beschreven digitale 
omgeving geschikt voor thuisonderwijs. Dit gaat in overleg met de leerkracht van 
uw kind. 

• Voor nu zullen er geen algemene planningen en “lesbrieven per leerjaar” komen. 
Onze focus ligt op het fysieke onderwijs op school. 

 
ZuluConnect, hoe werkt digitaal thuiswerken? 
Er is afgesproken dat ZuluConnect bij langdurige afwezigheid van uw kind gebruikt zal 
worden om de vaardigheden op peil te houden. Dit geldt voor de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 8. De leerlingen ontvangen de inloggegevens op papier. Alle 
leerkrachten zullen de omgeving open zetten voor het geval dat het nodig is.  
 
In ZuluConnect staan de icoontjes van onze methodes Wereld in Getallen (rekenen) 
en Staal (taal en spelling) waarin de leerlingen kunnen werken. In principe hebben de 
leerlingen instructie gehad over de stof die daar aan bod komt.  
 
Gynzy Kids 
Daarnaast is het icoontje van “Gynzy Kids” te zien in het beginscherm van 
ZuluConnect. Ook Gynzy Kids is gelinkt aan onze methodes. Daarnaast kan het zijn 
dat de leerkracht “De Werelden” openzet voor uw kind. Hier kan uw kind dan adaptief 
in de reken-, taal- en spellingwereld werken. Gynzy Kids is beschikbaar voor de 
groepen 1 t/m 8. 
 

4. Stel uw vragen aan de leerkracht 
Wij verzoeken u uw eventuele vragen over het bovenstaande of andere zaken te 
stellen via een mail aan de leerkracht van uw kind (“voornaam”@dekwikstaart.nl).  
 
 
 

Uithoorn, 30 september 2020 
(laatste aanpasdatum) 


