
 
 
 
 
  
 
Aan: Ouder(s), verzorger(s) van de kinderen op de scholen van CSG De Waard 
 
  
Oud-Beijerland, 27 augustus 2020 
 
 
Ons kenmerk: 200827-1-ET/JZ 
 
 
Betreft: opening schooljaar 2020-2021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na een warme zomervakantie gaan de scholen weer beginnen. We verheugen ons er op alle kinderen 
op school te ontvangen en met frisse moed aan het schooljaar te beginnen. Helaas is het coronavirus in 
de zomerperiode niet uitgedoofd, integendeel, het laait weer op. Daarom zullen we ook bij het begin 
van dit schooljaar maatregelen moeten nemen om de kinderen en de medewerkers op een veilige 
manier naar school te laten gaan. In deze brief breng ik u op de hoogte van enkele algemene zaken. 
Vanuit de directie van de school ontvangt u meer schoolspecifieke informatie. 
 
Protocollen 
De protocollen voor het primair onderwijs blijven van kracht. U kunt ze nalezen op 
www.weeropschool.nl. 
Kort gezegd zijn de volgende regels van toepassing: 
1. Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
3. Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 
4. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
5. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 
Volwassenen in de school: registreren 
Nog steeds willen we zo min mogelijk volwassenen toelaten in de schoolgebouwen. Dus ook geen 
ouders op het schoolplein of in de school. Oudergesprekken vinden zoveel mogelijk online plaats. In 
uitzonderlijke gevallen kan de directie van de school u uitnodigen voor een gesprek op school.  
Externen zijn uitsluitend welkom als ze noodzakelijkerwijs binnen moeten komen, dit ter beoordeling 
aan de directie van de school.  
Vanaf de eerste schooldag hanteren we een ‘deurbeleid’: bij de ingang staat een flesje 
desinfectiemiddel om de handen te reinigen en ligt een registratieformulier dat ingevuld moet worden 
(naam, reden bezoek en telefoonnummer of e-mailadres). Externen die het formulier niet willen invullen 
worden niet toegelaten. Uiteraard mogen uitsluitend mensen binnenkomen die geen 
gezondheidsklachten hebben. 
 
Quarantaine 
Als mensen op vakantie zijn geweest in een oranje gebied, dienen zij 10 dagen in quarantaine te gaan. 
Dat geldt voor iedereen, voor medewerkers en voor ouders. Kinderen in de basisschoolleeftijd hoeven 
niet in quarantaine en mogen gewoon naar school, behalve als ze ziek of positief getest zijn. Verder 
hanteren wij de de regels zoals beschreven in de protocollen, net als voor de zomervakantie. 
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Als u met het hele gezin in quarantaine gaat en ook de kinderen thuishoudt, dient dit aan de school 
gemeld te worden. In overleg met de school kan dan bepaald worden op welke manier de kinderen 
betrokken kunnen worden bij de lessen op school. 
 
Leerplicht 
We rekenen erop dat alle leerplichtige kinderen naar school komen. Uit de ervaringen voor de 
zomervakantie weten we inmiddels dat het volledig opengaan van de scholen niet heeft geleid tot extra 
besmettingen. Als we de regels nauwkeurig volgen is het veilig om naar school te gaan. Kinderen die 
geen gezondheidsklachten hebben, maar toch thuis worden gehouden, melden wij bij de 
leerplichtambtenaar. Die zal er bij de ouders op aandringen de kinderen naar school te sturen. 
Zieke kinderen of kinderen met gezondheidsklachten blijven natuurlijk gewoon thuis. Deze meldt u op 
de gebruikelijke manier bij de school af. 
 
Gym- en zwemlessen 
De sporthallen en zwembaden zijn gelukkig beschikbaar, zodat de gym- en zwemlessen gewoon door 
kunnen gaan. Uiteraard worden daarbij ook de geldende regels in acht genomen. 
 
Groepsactiviteiten 
In ieder geval tot aan de herfstvakantie vinden er geen groepsactiviteiten buiten de school plaats. Wij 
kunnen op die momenten niet garanderen dat alle maatregelen nageleefd worden en dat risico willen 
we niet lopen. In de loop van het schooljaar kijken we naar mogelijkheden om dit beleid aan te passen. 
 
Ventilatie 
In de pers is veel aandacht besteed aan de luchtkwaliteit in scholen en de ventilatiesystemen. Er zijn bij 
CSG De Waard geen scholen met recirculatiesystemen. Enkele scholen beschikken over mechanische 
ventilatie, waarbij schone lucht van buiten naar binnen wordt gebracht en vervuilde lucht wordt 
afgevoerd. Het advies is deze installatie op maximale kracht te gebruiken. De beste manier om te 
ventileren blijft het openzetten van ramen en deuren (spuien). Gelukkig kan dat op de meeste van onze 
scholen. We hebben onze medewerkers gevraagd zoveel mogelijk op natuurlijke wijze te ventileren, ook 
voor en na schooltijd en in de pauzes. Hiermee laten we frisse lucht binnen en creëren we een gezond 
binnenklimaat. 
 
Tot slot 
We zijn blij dat we alle kinderen weer op school mogen ontvangen na de zomervakantie. Alle 
medewerkers spannen zich volledig in om de kinderen een fijn en leerzaam schooljaar te bieden, 
waarbij de gezondheid van iedereen voorop staat. We denken ook aan mensen die door de coronacrisis 
worden getroffen, door ziekte, werkloosheid of eenzaamheid. We mogen vertrouwen op Gods 
aanwezigheid, waar we hoop, kracht en troost uit putten. 
 
Ik wens iedereen een gezegend schooljaar toe.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
 

E. Tuk 
Voorzitter College van Bestuur  
Christelijke Scholengroep De Waard 
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