
 

  

 

   
 

Enschede, dinsdag 25 augustus 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Drakensteyn,  
 
De zomervakantie is voorbij. Door de aanwezigheid van het coronavirus overal ter wereld, hebben we 

in andere omstandigheden de vakantie gevierd. Tegelijk wachtten we de ontwikkelingen af m.b.t. het 

voorkomen van het virus. En daaraan gerelateerd de maatregelen die de overheid zou stellen. Het 

was afwachten welke maatregelen voor de scholen zouden blijven gelden en welke niet meer. Het 

nieuws daarover hebben we gevolgd en op basis daarvan hebben we onze werkwijze voor de 

komende tijd aangepast, zoals we dat steeds doen als er nieuwe adviezen en/of maatregelen komen. 

Door middel van deze werkwijze, willen wij de veiligheid van ieders gezondheid proberen zoveel 

mogelijk te waarborgen. We hebben het meest actuele protocol vanuit de overheid gebruikt bij het 

herschrijven van de werkwijze. Dat is het ‘Protocol volledige opening basisscholen m.i.v. 1 juli’. Verder 

hebben we daarbij de maatregelen van het RIVM en het beleid van VCO als leidraad genomen. 

Behalve het volgen van de protocollen en adviezen, proberen wij daarbij ook –zoals dat gevraagd 

wordt- ons ‘eigen verstand’ te gebruiken hoe ieders veiligheid op Drakensteyn zoveel mogelijk 

gewaarborgd wordt.  

Het grootste verschil met het vorige protocol is dat ouders/verzorgers weer welkom zijn op het 

schoolplein en in school, mits er triage wordt toegepast. Dat wil zeggen dat bij binnenkomst een aantal 

vragen worden gesteld over het voorkomen van corona-gerelateerde klachten.  

Omdat we op Drakensteyn te maken hebben met een grote groep ouders, kunnen we nooit iedereen 

in school ontvangen. Daarom willen we de aanwezigheid van ouders nog zoveel mogelijk beperken. 

Daarbij hebben we ook veel reacties van u als ouders ontvangen, dat u merkte dat de maatregel dat 

ouders tot nu toe niet in de school en zo min mogelijk op het schoolplein kwamen, verschillende 

voordelen met zich meebracht, onder andere bij het brengen van de kinderen waardoor er geen grote 

groepen mensen op het schoolplein staan en kinderen meer zelfstandigheid krijgen bij het naar school 

gaan. Die voordelen willen we graag houden. Dus voorlopig zullen we de voorkeur houden voor zo 

min mogelijk ouders/verzorgers in de school en op afspraak gesprekken of ontmoetingen in school 

plaats laten vinden. Ondanks dat is er altijd contact met ons mogelijk. Overdag zijn wij altijd telefonisch 

bereikbaar en via Mijn School of de mail kunt u altijd een bericht naar ons sturen.   

  

Hieronder leest u de richtlijnen voor de komende tijd, zoals besproken met het team en de MR. 

 

1. M.b.t. de aanwezigheid van kinderen:  
• In principe gaan alle kinderen weer naar school. Als u een gevoel van onveiligheid heeft voor 

uw kind, dan horen wij dat graag.  
• Een kind met coronagerelateerde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak) 
moet thuisblijven . 

• Dat geldt ook voor als een gezinslid koorts (boven 38°) en/of benauwdheidsklachten 
heeft.   

• Zie voor meer uitleg de handreiking verkoudheidklachten van de GGD. Deze staat op de 
website en Mijn School. De handreiking is ook vorige week meegegeven met de leerlingen. 

• Als de klachten op school worden gesignaleerd belt de leerkracht de ouders om het kind naar 
huis te laten gaan. Hij/zij moet dan direct door de ouder worden opgehaald. Het kind wacht de 
ouder bij de deur op.   

 

2. M.b.t. het brengen en halen van de kinderen 
De maatregelen zijn:  

• Maximaal één volwassene brengt of haalt het kind/de kinderen.  
• Ouders/verzorgers komen bij voorkeur niet in de school of op het schoolplein.  



 

  

 

   
 

• Wanneer dat mogelijk is en het om de veiligheid van uw kind(eren) toegestaan is, komt uw 
kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig naar school.  

• De kinderen gaan allemaal zelfstandig naar binnen en gelijk naar hun eigen klaslokaal. 
Vanaf 8.15 uur gaat de deur hiervoor open.  

• Als u uw kind(eren) komt brengen: u brengt uw kind(eren) tot waar het nodig is en laat ze het 
stukje dat ze zelfstandig kunnen gaan, alleen of samen hun (oudere) broer/zus gaan. Daarbij 
geldt ook: 

• Ziekmelden in de ochtend niet via mijnschool, maar bellen naar school; graag ook duidelijk 
vermelden of het om Corona gerelateerde klachten gaat. 

• Het is de bedoeling dat u, als uw kind op de bestemde plek is, gelijk afscheid neemt en 
doorloopt, zodat er geen sprake zal zijn van samenscholing.  

• Kinderen gaan ook zoveel mogelijk zelfstandig, voor zover de veiligheid dat toelaat, naar huis.  
• Ouders die kinderen komen ophalen staan zoveel mogelijk verspreid over het plein hun 

kind(eren) op te wachten, met de afstand van 1,5 meter tot elkaar. (Wilt u zich daar 
alstublieft aan houden? Al pratend wordt de afstand steeds kleiner, maar we weten dat juist de 
nabijheid tot elkaar risico’s met zich meebrengt, dus laten we hier samen heel alert op zijn.) 
Kinderen, voor wie dat toegestaan is, gaan zelfstandig naar huis of naar de plek waar u hen 
opwacht (welke u met hen af zou kunnen spreken, eventueel buiten het schoolplein). Kinderen 
die op het plein opgehaald worden lopen rechtstreeks naar hun ouder. Voor de kinderen van 
groep 1 en 2 geldt: Als zij hun ouder nog niet zien, wachten zij bij de leerkracht.   

• Ouders en kinderen zijn aan het eind van de schooldag zo kort mogelijk op het 
schoolplein en gaan gelijk naar huis.  

• Ouders die tijdens schooltijd hun kind komen brengen of halen maken hierover 
telefonische afspraak en wachten buiten het schoolgebouw hun kinderen) op. 

 

3. M.b.t. de hygiëne-maatregelen: 
• Wilt u uw kind(eren) thuis al de handen goed laten wassen, voor hij/zij naar school 

gaat?  
• De kinderen wassen hun handen gelijk als zij in de klas komen.  
• De handen worden in ieder geval gewassen: bij binnenkomst, voor en na het eten en na 

toiletgang.    
• Er wordt toezicht gehouden op het handen wassen van de kinderen, waarbij zij leren hoe dat 

goed te doen (zie filmpje RIVM). Er wordt ook gewezen op het goed afdrogen van de handen.   
• Na de binnenkomst van de kinderen ‘s morgens, na de ochtendpauze, na de middagpauze en 

aan het eind van de dag worden alle deurklinken, trapleuningen, lichtknoppen, enz. extra 
schoongemaakt 

• De schoonmaakdienst komt tussentijds voor extra reiniging toiletten, handgrepen, 
deurkrukken en trapleuning.  

• Er wordt in de groepen gebruik gemaakt van handgel, niet in plaats van het handen wassen, 
maar als extra reiniging van de handen, op momenten dat het wassen van de handen met 
water niet mogelijk is.  

 
4. M.b.t. het afstand houden en het beperken van contacten: 
• Tussen kinderen geldt: geen 1,5 meter afstand  
• Tussen volwassenen geldt: áltijd 1,5 meter afstand.  
       Verder geldt voor het beperken van contacten: 

• Overwegend vinden de gesprekken tussen het onderwijspersoneel en de ouders digitaal 
plaats. Wanneer er om redenen oudergesprekken in school plaatsvinden, gebeurt dat op 
afspraak. Wanneer het weer het toelaat, kunnen gesprekken ook buiten op het schoolplein 
plaatsvinden. Bij elk gesprek vindt er afstemming plaats over de plaats en wijze van het 
gesprek.  

• Ouders worden zoveel mogelijk uitgenodigd voor een digitaal kennismakingsgesprek (op een 
nader te bepalen datum). Ouders van nieuwe leerlingen worden uitgenodigd op school.     

• In plaats van een groepsinformatieavond wordt door alle leerkrachten een presentatie en 
uitleg over de groep en dit schooljaar naar de ouders gestuurd. Dit kan ook digitaal en of met 
‘teamsgesprek’ met toelichting gebeuren indien dit wenselijk is. 



 

  

 

   
 

 

5. M.b.t. het onderwijs en het lesaanbod/de activiteiten in de groepen: 
• De gymlessen mogen zowel buiten als ook weer binnen gegeven worden. Omdat de sporthal 

meer mogelijkheden heeft, worden de gymlessen weer binnen gegeven zodra de gemeente 
ons weer in onze zaal toelaat. Daarbij worden ook de maatregelen zoals in deze werkwijze 
beschreven uitgevoerd.  

 
6. M.b.t. het vieren van de verjaardagen/andere feestjes en traktaties: 

• Hiervoor kunt u contact opnemen met de leerkracht wanneer en hoe de verjaardag/een ander 
feestje te vieren.  

• Voor traktaties geldt dat wij de voorkeur hebben voor industrieel verpakt. Verder 
moeten zij vooraf niet/zo min mogelijk door andere handen zijn gegaan, voordat kinderen 
ze krijgen en nu dus zelf pakken, en zullen wij op school daar ook voor zorgen. We vragen u 
om uw creativiteit iets extra moois of leuks van de traktaties te maken voorlopig te parkeren 
en eventueel later weer in te zetten.  

• Als dat lukt, neemt de leerling de traktatie zelf mee naar school. Als dat niet lukt, kan de 
traktatie door ouders bij de ingang van de school gebracht worden. Als de traktatie tijdens 
schooltijd wordt gebracht, kan hierover contact worden opgenomen met de leerkracht. Die zal 
dan afstemmen hoe het bij de hoofdingang kan worden afgegeven.  

 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn over bovenstaande informatie, dan horen wij het graag. Voor 
contact met de leerkracht kunt u altijd bellen naar school (tussen 8.00 en 15.30 uur, omdat zij buiten de 
lestijden ook zoveel mogelijk thuis blijven werken) of een bericht sturen via Mijn School. U kunt ook bellen 
naar school indien er iets dringends moet worden gemeld.   
 

We realiseren ons dat het opnieuw een heel verhaal is geworden. Zoals we de vorige keer ook 
schreven: De reden daarvan is dat we de gestelde maatregelen heel serieus willen nemen en 
nauwkeurig samen met u en uw kinderen op willen volgen. Met als doel om samen met elkaar en de 
mensen om ons heen door deze crisis heen gezond te blijven! Passend bij onze PBS peilers: Veilig 
Verantwoordelijk en Verdraagzaam.   
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens het team van Drakensteyn,  
 
Gert Wolters  
Directeur 


