
Protocol Confetti heropening 8 februari 
 
Wij begrijpen dat de heropening gezien de tegenstrijdige berichtgeving en de onduidelijkheid 
op besmettingsrisico’s zorg oproept. Als school willen we ook echt het beste voor onze 
leerlingen en personeelsleden. Het beste is wat ons betreft alle kinderen wel weer op school 
te hebben en van goed onderwijs te voorzien op een zo verantwoordelijk mogelijke manier. 
Wij verwachten alle kinderen vanaf maandag dan ook weer op school.  
 
Team Confetti 
 
Halen/brengen en naar school komen 

- kinderen komen waar mogelijk alleen naar school 
- wanneer een kind gebracht/gehaald wordt komt er één ouder mee, grote broers/zussen 

brengen hun kleine broertje/ zusje buiten bij de leerkracht 
- de leerkrachten van de groepen 1-3 staan buiten op het plein. De leerkrachten van de 

kleuters verspreiden zich beter over de verschillende hekken waardoor er meer ruimte is voor 
ouders. De leerkrachten van groep 3 staan bij de hoofdingang om de kinderen op te vangen. 

- we verzoeken ouders die hun kind halen en brengen dringend een neus-/mondmasker te 
dragen en de afstand tot elkaar te respecteren. Neem snel afscheid en blijf niet hangen en 
zwaaien. Laat ruimte bij de toegangspoorten. 

- we hanteren de in-/ uitgangen zoals sinds de start van het schooljaar 
- kinderen van groep 4-8 gaan zelfstandig naar binnen 
- inloop is tussen 8.30 uur en 8.40 uur: zorg dat u op tijd bent, wij willen 8.45 uur beginnen 
- de kinderen van groep 8 starten om 9.00 uur 

 
Inrichting groepen, onderwijs en extra maatregelen 

- We zetten de kinderen zoveel mogelijk in vaste tweetallen of kleine groepjes in de groep 
- We werken niet op de gang, m.u.v. de kleuters en de groepen 8;  zij werken in een eigen 

zone voor hun lokaal 
- We beperkingen de bewegingen in de klas: we lopen enkel als dat noodzakelijk is en zorgen 

ervoor dat het onderwijs zo normaal mogelijk gegeven kan worden 
- Leerlingen hoeven onderling geen afstand te bewaren, leerkrachten en leerlingen ook niet, 

volwassenen onderling dienen de afstand te bewaren.  
- Studenten en externe ondersteuners zijn welkom op school. 
- Vanwege de extra ventilatie en de lage temperaturen volgende week is het raadzaam uw kind 

warme kleding aan te (laten) trekken. 
 
Buitenspelen en gym 

- Tijdens het buitenspelen verdelen we het plein in 2 zones: een zone voor de groepen 7 en 8 
en een zone voor de groepen 3,4,5. De kleuters spelen op het gehele plein. 

- Gym: de gymlessen mogen in principe doorgaan,nog niet alles wat betreft de gymlessen is 
duidelijk vanuit de vakleerkracht/ Sportbedrijf. We bekijken per dag wat haalbaar is (vanwege 
de verwachte weersomstandigheden kiezen we wellicht volgende week voor extra 
buitenspeeltijd).Verzoek om te zorgen dat de kinderen in elk geval hun kleding bij zich 
hebben dan kunnen we op de dag zelf beslissen. De kleuters gymmen volgende week niet. 

 
Klas in Quarantaine 

- Als een klas in quarantaine moet vanwege een positief geteste leerling/ leerkracht zullen we 
zo snel mogelijk proberen over te schakelen op afstandsonderwijs. Dat betekent dat de 
classroom actief blijft en gevuld blijft. De weektaken staan erop en ook werk zal er dan 
opgezet worden. 



- Indien de leerkracht niet ziek is kan deze naast het werk dat klaar staat in de classroom ook 
contactmomenten organiseren met de kinderen, de begeleiding zal echter grotendeels bij u 
als ouders komen te liggen. 

- Het is niet mogelijk in dit geval een device te lenen van school, deze worden ingezet bij het 
onderwijs op school 

- Na 5 dagen kunnen kinderen (en leerkrachten) getest worden en bij een negatieve uitslag 
mag het kind weer naar school. De testen moeten worden aangevraagd via de GGD, u dient 
deze als ouder aan te vragen. Op school kunnen, willen en mogen we geen kinderen testen. 
Wanneer u uw kind niet wilt laten testen betekent dit dat uw kind 10 dagen in quarantaine 
moet en wanneer het dan 24-uur klachtenvrij is weer naar school mag.  

- Wanneer de quarantaine verlengd wordt naar 10 dagen zal uw kind de laatste 5 dagen 
voornamelijk zelfstandig moeten werken (met uw hulp) aan de weektaak, alleen na schooltijd 
is er dan gelegenheid om contact te hebben met de leerkracht.  

 
Kinderen met neusverkoudheid, astma en hooikoorts 

- voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school 
mogen. Ook in het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een 
leerling naar school. Wanneer er klachten bijkomen als koorts, verhoging, reuk-/smaakverlies 
of andere als Covid-gerelateerde klachten dient het kind thuis te blijven.  

 
Kinderen met specifieke aandoeningen gezondheidsproblemen of familieleden in de 
kwetsbare doelgroep 

- voor leerlingen met diabetes of andere aandoeningen geldt dat wij adviseren te overleggen 
met de arts/ behandelaar van uw kind en advies te vragen of het veilig is uw kind naar school 
te laten gaan. Wanneer dat niet het geval is denken we met u mee over hoe we ervoor 
kunnen zorgen dat uw kind toch op de beste manier onderwijs krijgt. 

- voor leerlingen met ouders die vallen onder de kwetsbare doelgroep geldt dat we u eveneens 
vragen af te stemmen met uw specialist welke extra risico’s er gelden wanneer uw kind weer 
naar school zou gaan. Wanneer de risico’s aantoonbaar toenemen zullen we in afstemming 
met u bekijken welke mogelijkheden er zijn om deze nog verder te beperken en zo uw kind 
toch op een goede manier van onderwijs te voorzien.  

-  
NB: wij zijn niet medisch onderlegd en kunnen over medische vragen en risico’s dus ook geen 
uitspraak doen. Wel weten we dat de scholen open mogen omdat men er nu vanuit gaat dat het veilig 
genoeg is om dat te doen. Van daaruit hopen we dan ook dat uw kind gewoon naar school kan 
komen. Wij begrijpen uw ongerustheid en zullen van daaruit meedenken in de mogelijkheden die er 
zijn.  
 
Retourneren devices: belangrijk!!! 

- Veel gezinnen hebben een of meerdere devices in bruikleen gehad van school de afgelopen 
weken. Deze devices verwachten we  maandagochtend weer terug op school.  

- De devices kunnen maandagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur worden ingeleverd in de 
hal van Omnibus bij de balie. Daar staan collega’s klaar om ze in te nemen en te controleren. 
In de hal van Omnibus dient u een mondkapje te dragen. 

- Devices zijn kostbaar en kwetsbaar: zij mogen niet door kinderen meegenomen en ingeleverd 
worden, u heeft daar als ouder voor getekend.  

- We willen de devices liefst maandagmiddag 8 februari weer volop inzetten tijdens het 
onderwijs.  

 
 


