Heropening basisscholen op maandag 8 februari 2021
Zoals u weet, worden op de Rotterdamse Schoolvereniging zoveel mogelijk de algemene richtlijnen
van het Ministerie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht genomen. Deze
richtlijnen zijn veelal vervat in protocollen of servicedocumenten die speciaal voor het (primair)
onderwijs zijn opgesteld. Wel is het zo dat op school de richtlijnen en regels niet als een doel op
zichzelf worden nagestreefd; het praktische, gezonde verstand prevaleert.
Het is misschien goed om een aantal zaken even op een rij te zetten.
Praktisch
• Op de basisscholen wordt vanaf 8 februari 2021 fysiek lesgegeven aan alle leerlingen. Leerlingen
vanaf 5 jaar zijn verplicht naar school te komen, de reguliere leerplicht is van kracht.
• Vanaf 8 februari wordt er geen online-onderwijs meer gegeven.
• Als de leerlingen maandag weer naar school komen, dan nemen zij alle schoolmaterialen, die
thuis zijn gebruikt, mee. U begrijpt dat het onderwijs op school stagneert, als schoolmaterialen
thuis blijven rondslingeren.
• Op alle weekdagen, behalve woensdag, eindigt de school om 15.00 uur. Dat geldt ook voor de
leerlingen van de groepen 7 en 8. Er zijn voorlopig geen wachtklassen en geen naschoolse
activiteiten; dit om veel contacten tussen leerlingen van verschillende groepen te voorkomen.
Schaken wordt online georganiseerd. U wordt daarover nog geïnformeerd.
• In de school houden medewerkers 1½ m afstand tot elkaar.
• De leerlingen behoeven onderling geen 1½ m afstand in acht te nemen.
• Op school wordt goed geventileerd. Dat betekent in onze situatie dat er meer dan anders ramen
en deuren (tegenover elkaar) open staan. Er wordt gemerkt dat leerlingen en leraren sneller last
hebben van de lagere temperaturen en tocht. We raden de leerlingen en leraren aan zich sneller
dan gewoonlijk te tooien in een warme trui of vest. Een sjaaltje kan ook een optie zijn.
• Er wordt op toegezien dat de leerlingen meerdere keren per dag goed handen wassen.
• Er wordt op toegezien dat hoesten en niezen in de elleboog geschiedt. Er worden geen handen
geschud.
• Krukken, kranen, leuningen, schoolmeubilair, schoolmaterialen, enzovoorts worden regelmatig
gedesinfecteerd.
• Ouders, verzorgers en medewerkers van buitenschoolse en naschoolse opvang mogen zich
niet in het schoolgebouw en op het schoolplein bevinden.
• In de communicatie over besmettingen op school houdt de school zich aan de regelgeving die
geldt op het gebied van bescherming van privacy.
• Op het tweede rapport worden alleen de uitslagen van de middentoetsen van het CITO vermeld
en er worden geen cijfers voor de schoolvakken gegeven.
• Er wordt benadrukt dat ouders zelf contact opnemen met eventuele BSO om af te stemmen of de
leerling wordt opgehaald en in voorkomende gevallen hoe laat.
• De themaweek en de kangoeroewedstrijd zijn geannuleerd.
• Trakteren op verjaardagen: alleen in de klas zelf en verpakte versnaperingen.
Contact met en tussen ouders
• Voortgangsgesprekken met ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden in school
plaatsvinden. Ouders kunnen een verzoek hiertoe plaatsen via een e-mail aan hermans@rsv.nl.
Vanzelfsprekend kan ook een telefonisch onderhoud plaatsvinden, maar ook hiervoor moet een
verzoek worden ingediend via een e-mail aan mevrouw Hermans. Er wordt dan door de leraar via
de schooltelefoon met u contact opgenomen. Het is niet mogelijk en niet toegestaan met leraren
privé te appen, e-mailen of hen te bellen.
• Voor de school wachten leerlingen en ouders buiten het hek. Voorlopig gaat de school om 8.30
uur open om spreiding van de binnenkomst te bewerkstelligen. Van de ouders wordt verwacht dat
zij niet onnodig rond de school blijven staan en dat ook zij 1½ m afstand tot elkaar in acht nemen.
We zien graag dat kinderen door één ouder worden gebracht en gehaald.
Gezond en ziek
• Als een kind klachten heeft passend bij het coronavirus, dan blijft het thuis. Met een lichte
neusverkoudheid mogen de leerlingen wel naar school komen, mits er geen andere klachten zijn.
Hetzelfde geldt voor leerlingen die chronische verkoudheidsklachten, astma, of hooikoorts
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hebben. Een leerling blijft ook thuis als een huisgenoot naast (milde) coronaklachten ook koorts
heeft (vanaf 38 graden Celsius). Er wordt in dezen aangedrongen op testen!
Als een besmetting op school plaatsvindt, worden de instructies vanuit de GGD door school
en ouders opgevolgd.
Als een leerling of de leraar positief op corona wordt getest, dan gaan alle leerlingen en
eventuele andere leraren van de betreffende klas in thuisquarantaine. Die leerlingen worden na
5 dagen thuisquarantaine getest. Net als volwassenen kunnen leerlingen worden getest in een
GGD-teststraat. De GGD-instructies zijn hierbij leidend.
Voor de leraren geldt dat zij bij (milde verkoudheids-)klachten moeten thuisblijven. Ook vanuit
school wordt erop aangedrongen dat zij zich laten testen.
We zien in toenemende mate dat leraren met bijvoorbeeld milde verkoudheidsklachten zich uit
voorzorg (moeten) laten testen en dientengevolge in afwachting van de testuitslag niet op school
mogen verschijnen. Tot nu toe is het vaak mogelijk geweest in deze context afwezige leraren te
vervangen. Er wordt verwacht dat de komende periode de ‘corona-gerelateerde’ afwezigheid van
leraren vaker zal voorkomen. Het zal onmogelijk zijn in alle gevallen vervanging te regelen. U
moet er ernstig rekening mee houden dat er van tijd tot tijd een klas naar huis moet worden
gestuurd. De leerlingen moeten dan thuis worden opgevangen. We zullen er natuurlijk alles aan
doen om dit tot een minimum te beperken. We rekenen op uw begrip in dezen.

