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Lisse, 9 oktober 2020 

 

Beste ouders, 

 

De afgelopen week heeft het BHV-team van onze school allerlei corona-gerelateerde zaken besproken. 

Duidelijk is dat de zorgen en onzekerheden toenemen. 

Het protocol voor het basisonderwijs is tot nu toe niet gewijzigd. Wel worden we allerwege gemaand tot 

voorzichtigheid en zorgvuldigheid. We moeten doen wat we kunnen, in het besef dat de Heere regeert en wij als 

nietige mensen uiteindelijk niets in de hand hebben. 

 

Wat hebben we besproken? We geven u een inkijkje: 

 

 Het kabinet heeft alle sectoren opgeroepen om de hygiënemaatregelen en de afstandsregels nogmaals onder de 

aandacht te brengen. De PO-Raad heeft voor het basisonderwijs een infographic laten maken met een 

samenvatting van de belangrijkste regels. Het naleven van deze regels leverde in het voorjaar een belangrijke 

bijdrage in de aanpak van COVID-19. In de bijlage vindt u de infographic voor het basisonderwijs. 

 Voor onderwijspersoneel zijn urgentieverklaringen beschikbaar, waarmee zij met voorrang getest kunnen 

worden. Deze mogen alleen worden afgegeven om te voorkomen dat een klas naar huis gestuurd wordt. 

 Thuisblijfregels: 

 Deze zijn bekend, neemt u uw verantwoordelijkheid? 

 Voor kinderen is er een duidelijke beslisboom; zie hiervoor onze website. 

 Wordt uw kind getest? Dan blijft het thuis in afwachting van de testuitslag. 

Negatieve uitslag? Welkom op school! 

Positieve uitslag? Direct melden op school én volg het advies van de GGD op. 

 Het bewaren van de nodige afstand blijft een aandachtspunt. In de school, op het plein, op de parkeerplaats, etc. 

Herinner elkaar er ook telkens aan. 

 We hebben onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van onze school. 

De ventilatie van ons gebouw voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extra 

richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we de lokalen regelmatig luchten als er geen 

leerlingen in de ruimte zijn. 

 We blijven samen met de kinderen letten op hygiëne. Regelmatig handenwassen en desinfecteren dus! 

 Een mondkapjesplicht is in het basisonderwijs vooralsnog niet aan de orde. 

 

Qua afspraken met ú zetten we de puntjes nog even op de ‘i’: 

 Voor bespreking e.d. bent u hartelijk welkom! Maar na afspraak! Dit brengen wij weer in, niet omdat het een 

wettelijke regel is, maar omdat we voorzichtig willen zijn. Dit gaat na de herfstvakantie in. 

 TSO-ouders wachten bij droog weer buiten. 

 Denkt u bij het halen en brengen op het ‘Heemskerkterrein’ op de 1,5 meter afstandsregel? 

 De wekelijkse ouderinloop per groep per dag in de kleutergroepen verloopt op een verantwoorde manier en 

blijft gehandhaafd 

 De wekelijkse ouderinloop per groep per dag in de groepen 3 en 4 verloopt óók verantwoord, maar stopt met 

ingang van de herfstvakantie, zoals gebruikelijk. In groep 3 komt hier een maandelijkse inloop voor in de plaats, 

eveneens zoals jaarlijks gebruikelijk. De betreffende leerkrachten geven daarover rechtstreeks info aan ‘hun’ 

ouders. 

 

Al met al weer een heel rijtje. 

Ik sluit af met twee van onze kernwaarden: Veiligheid en Verantwoordelijkheid. 

Laten we die sámen, onder biddend opzien tot de Heere om Zijn bewarende zegen, in het oog houden. 

 

Schroom niet om opheldering te vragen als er onzekerheid of onduidelijkheid overblijft. 

 

Een hartelijke groet van G. Romijn. 


