
 
 

Amsterdam, 4 februari 2021 
 

Beste ouders,  
 
Na een directie- en bestuur overleg, een overleg met onze medezeggenschapsraad, en een 
teamvergadering vandaag kan ik u zeggen hoe onze schoolopening er maandag uit zal zien.  
Het belooft een fijne en winterse dag te worden.  
 
Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben wij gistermiddag een 
servicedocument ontvangen. In dat document staan er drie zaken beschreven t.a.v. de 
schoolopening van aanstaande maandag.  
 

1. Wettelijke verplichtingen 
2. Noodzakelijke maatregelen  
3. Dringende adviezen 

 
Achtergrond van onze keuzes 
Het spreekt vanzelf dat we ons aan de wettelijke verplichtingen houden.  
De noodzakelijke maatregelen en de dringende adviezen hebben we vanuit onze eigen 
pedagogische visie en onze specifieke context bekeken en zijn tot keuzes gekomen. De 
gekozen uitvoering van de maatregelen worden door het hele team gedragen.  
Ik realiseer me dat de keuzes die we hebben gemaakt wellicht verschillend door u ontvangen 
worden. Toch hoop ik dat we allemaal, in het belang van de kinderen, deze regels goed en 
eenduidig met elkaar kunnen dragen en opvolgen.  
 
Keuzes maatregelen 
Bij het invullen van de manier waarop wij met de maatregelen omgaan zorgen wij ervoor dat 
we zoveel als mogelijk de gewoontes van onze school, het ritme van de dag en de 
organisatie in de klas gevolgd worden. Dat geeft rust, veiligheid, houvast en vertrouwen. 
Voor de sociale ontwikkeling van de kinderen vinden wij het belangrijk dat de hele klas als 
sociale omgeving intact blijft, dat kinderen naar hartenlust en zonder reserve met elkaar 
kunnen spelen, leren en leven. Wij zullen dus geen vaste aparte groepjes of duo’s vormen 
binnen de klas. Wij vinden dat onwenselijk en zien daarbij ook grote praktische en 
organisatorische bezwaren. 
 
In onze visie is er geen plaats voor mondkapjes bij leerlingen van de klassen 5 en 6. Dat 
veroorzaakt mogelijk gevoelens van onveiligheid, stress en angst bij de kinderen en draagt 
niet bij aan het warme en veilige klimaat dat wij nastreven op onze scholen. Dit advies zullen 
wij dus niet opvolgen.  
 
Wij kiezen er ook voor om, wanneer het nodig is een klas in quarantaine te plaatsen, geen 
onderscheid te maken tussen de kinderen waarbij ouders wel of niet willen testen. Dit is 



naar mijn mening een afweging die in de privésfeer hoort en geen invloed mag hebben op 
de organisatie van het onderwijs. Om die reden is het op zo dat als er sprake is van corona 
binnen een klas, de hele klas 10 dagen thuisonderwijs zal krijgen. 
Gedurende deze tien dagen zal er geen noodopvang verzorgd worden op school.  
 
Ik roep jullie op om kinderen die verkouden zijn thuis te houden en je daarnaast strikt te 
houden aan de voorschriften van het RIVM en de GGD en ook zo min mogelijk contacten 
buiten het gezin te hebben. Dat is de beste manier om bij te dragen aan een veilige 
schoolomgeving. Op die manier kan een zo groot mogelijk deel van de lessen fysiek en op 
school plaatsvinden. 
 
Hoe zal het eruit gaan zien voor de kinderen? 

1. Kinderen zijn om 8.20u. op school en verzamelen op het plein per klas in een rij (zie 
bijgevoegde plattegrond). Klas 4, 5 en 6 komen zoveel mogelijk zelfstandig naar 
school en andere kinderen worden door één ouder weggebracht.  
Alleen de kleuterklas van juf Yvette verandert naar een hoek t.o de hoofdentree om 
de kleuterouders zo goed mogelijk te spreiden.  

2. De klassen gaan klas voor klas naar binnen en blijven in de school als klas bij elkaar 
3. Buitenspelen. De kleuterklassen spelen met elkaar buiten, de onderbouwklassen 

hebben per klas pauze. Het voorplein is daarbij in twee delen verdeeld zodat het met 
pauzewachten ook te bemannen is.  

4. Vaklessen. Om het aantal contact binnen de school te beperken (en daarmee het 
aantal klassen dat in quarantaine moet bij een positief geteste leerkracht) zijn 
vakdocenten die binnen lesgeven aan maximaal twee klassen gekoppeld.  
- gymlessen vinden buiten plaats, 
- Euritmie wordt voorlopig nog niet gegeven  
- Handenarbeid wordt aan één klas gegeven.  
- Regenbooglessen: wordt aan één klas tegelijk gegeven: klas 3 
- Donderdagmiddaggroepje van juf Wendy start nog even niet 

5. R.T. Juf Annemieke die normaal gesproken de R.T. lessen en LWP lessen verzorgt 
wordt in eerste instantie slechts aan twee klassen gekoppeld: klas 1 en klas 5.  

6. Klas 6 blijft nog even in ons dubbellokaal/ atelier en maakt daar goed gebruik van de 
ruimte. 

7. Trakteren. Kinderen die jarig zijn trakteren in hun eigen klas. Zij gaan niet de school 
rond om andere leerkrachten te trakteren.  

8. Naar huis. De klassen worden om 14.00u. ook weer naar buiten gebracht. De 
kinderen gaan rechtstreeks naar huis. Er kan nog even niet gespeeld worden op het 
plein voor- of na schooltijd.  
 

Ouders 
1. Wij vragen u nadrukkelijk om om 8.20u. bij school te arriveren en zodra uw kind bij 

de leerkracht op het plein staat ook echt meteen te vertrekken en dus niet te 
wachten tot uw kind naar binnen gaat.  Om 14.00u. vragen wij u ook meteen met uw 
kinderen weer de schoolomgeving te verlaten.  

2. Het wordt al bijna gewoon helaas maar u kunt het plein of het schoolgebouw niet 
betreden zodat we de contacten zo beperkt mogelijk houden.  



3. U houdt kinderen met verkoudheidsklachten echt thuis. Dit is van groot belang. U 
heeft hierin een belangrijke rol om verspreiding van het virus op school zo veel 
mogelijk te beperken.  

 
Communicatie 
Wanneer uw kind positief getest is op Corona mailt u dit direct aan mij, Sascha Holthaus 
(directie@vrijeschoolkairos.nl). De klas waar het betreffende kind inzit wordt daarna zo snel 
mogelijk geïnformeerd. Deze klas komt 10 dagen lang niet op school. Vanwege de privacy 
wetgeving zal ik niet vermelden om welk kind het gaat.  
 
10 dagen thuisonderwijs na positieve test 
Wanneer een kind uit een klas positief getest is blijft de klas in zijn geheel tien dagen thuis. 
De leerkracht heeft één schakeldag nodig om het thuisonderwijs te organiseren. Vanaf dag 
twee verzorgen wij het thuisonderwijs. Aanstaande maandag bepalen we in het team hoe 
we dit eenduidig en haalbaar kunnen doen. Omdat het niet altijd mogelijk zal zijn om 
pakketten werk mee naar huis te geven moeten we dit toch een beetje anders inrichten dan 
u afgelopen weken gewend was.  
Als een leerkracht zelf te ziek is om les te geven kijken we of het intern mogelijk is dit te 
vervangen. Het kan echter ook voorkomen dat we dit niet gerealiseerd krijgen.  
 
Ziekte en vervanging leerkrachten 
Wanneer een leerkracht op onze school positief getest wordt moet de klas of moeten de 
klassen waaraan deze leerkracht les heeft gegeven in thuisquarantaine. Om die reden 
beperken we het aantal docenten per klas drastisch. Als een leerkracht afwezig is i.v.m. een 
Coronatest of niet Corona gerelateerde ziekten probeer ik vervanging te vinden. De spoeling 
is echter bijzonder dun dus ik vrees dat de realiteit zal zijn dat leerkrachten niet altijd 
vervangen kunnen worden en klassen dus om die reden thuis moeten blijven.  
 
Plattegrond verzamelplekken klassen

 
 
Tot maandag! 
 
Hartelijke groet, ook namens het team, 
Sascha Holthaus 



 


