
 

 

Kwaliteitskaart Maranathaschool Corona maatregelen na 

de zomervakantie 2020  

Situatie vanaf 31 augustus 2020 

Doel van deze kwaliteitskaart 
Deze kaart heeft als doel om duidelijk te maken waarop wij de school volledig open kunnen houden zodat wij 

onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud 

kunnen geven en daarbij tegelijkertijd de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers zo goed als mogelijk 

kunnen waarborgen.  

We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. Wij willen vooral aansluiten 

op dat wat al goed gaat en in stappen verbeteringen aanbrengen, waardoor we het onderwijsleerproces 

optimaliseren en daarbij de veiligheid van alle betrokkenen in het oog houden.  

We streven naar afstemming tussen de drie scholen in Nieuwkoop, waarbij we rekening hebben te houden 

met de richtlijnen van de overheid en onze schoolbesturen.  

● Uitgangspunt van de overheid 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de scholen voor (speciaal) basisonderwijs en de kinderopvang volledig 

open mogen blijven en dat de maatregelen van 1 juli 2020 nog altijd geldend zijn. Het besluit van het kabinet 

geeft richting, maar er is ook ruimte aan de scholen gelaten voor een eigen invulling op maat. De volgende 

regels zijn 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. 

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is 

het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om: 

● Een goede melding en monitoring van besmettingen; 

● Het strikt toepassen van triage wanneer ouders/verzorgers en andere volwassenen de school 

binnentreden; 

● Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen 

 

Organisatie  

● Hoeveel dagen naar school? 
Alle kinderen gaan 5 dagen per week naar school. Het gaat in principe om hele dagen, behalve de woensdag 

en vrijdag voor de kleuter- en onderbouw.  

● Tijdelijk continurooster tegen minimale kosten 
We continueren het ‘continurooster’, waarbij alle kinderen op school overblijven tegen een gereduceerd 

tarief, de leerlingen eten in het eigen lokaal aan hun eigen tafeltje onder het toezicht van de eigen leerkracht. 

Ervoor, gaan de leerlingen 30 minuten buiten spelen op het eigen plein onder toezicht van TSO-krachten en 

hebben de leerkrachten even hun pauze.  

Bij slecht weer blijven de leerlingen binnen spelen in hun eigen groep en houden de TSO-krachten daar 

toezicht. 

Alle leerlingen blijven over op school en we vragen hiervoor aan alle ouders een vrijwillige vergoeding van 

€1,50 per leerling per week. Met dit bedrag kunnen we de vaste lasten van de TSO bekostigen en de inzet 

van de TSO-krachten tijdens de middagpauze. Door de kortere pauze tussen de middag wordt de eindtijd 

14.30 uur. 
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We hebben bij het maken van deze beslissing gekeken naar: 

● Veiligheid leerlingen en leraren (zo min mogelijk ouders in de school en behalve ouders met vaste 

taken) en zo min mogelijk bewegingen voor ouders (halen/brengen) van/naar school; 

● Praktisch zaken zoals gebruik van ruimtes , omdat alles zo hygiënisch mogelijk moet gebeuren. 

● Belastbaarheid van het team: 6 uur achtereen werken met een groep leerlingen met een minimale 

pauze, is een pittige werkbelasting, hierom is ervoor gekozen om de leerkrachten 30 min. uit te 

roosteren en de kinderen spelen dan 30 min. buiten (binnen bij slecht weer) onder toezicht van de 

TSO-medewerkers.  

Voordat het continurooster een definitief besluit wordt, zijn er nog flink wat hobbels te nemen. Die hobbels 

gaan we in de periode tot de herfstvakantie en/of de kerstvakantie met elkaar bespreken en proberen op te 

lossen. 

Tot aan de kerstvakantie hanteren we het volgende continurooster als tijdelijke maatregel: 

● ’s Morgens is er een inlooptijd van een kwartier; van 08.15 uur tot 08.30 uur. 
● De lessen van de leerkrachten zijn van 08.30 tot 14.30 uur.  
● Alle kinderen blijven over op school (eten met hun eigen leerkracht en spelen buiten/binnen met de TSO) 

de kosten hiervoor zijn €1,50 per kind per week. 
● De betaling voor de TSO wordt door de school afgehandeld en niet door Polderpret. 

● Lesrooster Maranathaschool: 
 Groep 1-4 Groep 5-8 

maandag 8.30-14.30 uur 

dinsdag 8.30-14.30 uur 

woensdag 8.30-12.00 uur 8.30-12.30 uur 

donderdag 8.30-14.30 uur 

vrijdag 8.30-12.00 uur 8.30-14.30 uur 

●  Aansluiting met BSO 
Door dit continurooster te hanteren (tot 14.30 uur) sluiten we gedeeltelijk aan op de openingstijden van de 

BSO-organisaties. Er is met beide BSO-organisaties overleg geweest over de begin- en eindtijden van de 

scholen. Wat voor u belangrijk is, is dat de opvang na de zomervakantie vanaf 14.30 uur door uzelf geregeld 

moet gaan worden. Er is geen overbrugging op school hiervoor meer. De BSO’s hebben aangegeven dit te 

kunnen opvangen, echter wel tegen betaling. 

● Onderwijs op afstand 
Het thuisonderwijs zoals dit werd gegeven van 16 maart tot en met 24 april kan, doordat de leerkrachten 

weer ‘fysiek’ lesgeven, niet meer worden verzorgd. Als kinderen voor langere tijd (meer dan 5 dagen 

achtereen) niet op school kunnen komen, wordt er per geval bekeken wat wij kunnen realiseren. 

● Brengen & ouders in de school 
Ouders, grootouders, oppassers en dergelijke mogen niet in school komen. We vragen ouders bij het halen 

en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. We willen voorkomen dat er massale haal- 

en brengmomenten van kinderen ontstaan. Hierom is er een inloop van een kwartier.  

Ouders brengen leerlingen niet in school en blijven niet staan om bij het raam te zwaaien en/of te kletsen, 

maar lopen door naar de uitgangen.  

Bij het brengen maken ouders gebruik van de hoofdingang en alle ouders verlaten het plein via de zijhekken 

(als éénrichtingsverkeer). 

Alleen ouders van groep 1 t/m 4 mogen hun kinderen op het plein brengen, maar mogen niet verder dan het 

hek van de patio. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden opgevangen door 1 à 2 teamleden van de 

school en gaan via de open voordeur naar binnen. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan zelfstandig via 

de achterdeur naar binnen.  
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● Ophalen 
Aan het eind van de dag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht, via dezelfde deur als zij 

binnenkwamen. Dus allemaal klokslag 14.30 uur buiten zal door deze maatregel niet lukken! 

● Bij het ophalen van de kinderen mogen ouders (van groep 1 t/m 4) op het plein wachten, mits ze 1,5 

meter afstand van elkaar houden. 

● Ouders kunnen daarna vertrekken via de drie toegangshekken.  

● Pauzetijden/spel en buitenspelen 
Er is een rooster, waarbij leerlingen in cohorten (bouwen) buiten spelen. Alle scholen spelen op hun eigen 

plein.  

● Jassen en tassen 
Materialen, zoals jassen en tassen, worden weer op de kapstokken in de hal opgehangen, zoals normaal. 

● Extra ondersteuning 
De extra ondersteuning wordt weer opgestart. De kinderen van de ‘Laddergroep’ ontvangen hun 

ondersteuning weer van de Laddergroep-leerkrachten in het Laddergroep lokaal in De Zilveren Maan.  

De ‘plusgroep’ zal na de herfstvakantie starten en ook de ondersteuning van de taalgroep wordt weer 

ingezet.  

● Aanwezigheid in de school van ouders, vrijwilligers, stagiaires en externe 

professionals  
Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouders, vrijwilligers, stagiaires en 

externe professionals toegestaan. Volwassenen houden ten alle tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt 

de hygiënevoorschriften toe.  

● Inlooplijst 
Er wordt een ‘inlooplijst’ gehanteerd op school ,om zo te weten wie er wanneer in de school is geweest ,om 

een eventueel contactonderzoek van de GGD bij een eventuele besmetting haalbaar te maken.  

Onderwijs 

● Schoolmaterialen 
Er gaat in principe geen  schoolmateriaal mee naar huis op school.  

● Sport- spelmomenten 
Alle groepen krijgen weer 2 maal gymles per week op de reguliere gymdagen. De gymlessen worden binnen 

en buiten gegeven. Op woensdag is er gym in de beneden gymzaal voor onze school en op vrijdag wordt er 

buiten gymles gegeven.  

De gymzaal boven wordt tijdelijk niet gebruikt omdat de ventilatie daar niet goed is aangesloten op het 

systeem. Zodra dit verholpen is, kan er ook weer in die gymzaal gym gegeven worden. De richtlijnen van het 

RIVM worden ook hier nageleefd. 

● Muziek 
Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen in het 

primair onderwijs toegestaan. 

● Aanbod langdurige zieke/afwezige leerlingen 
Leerkrachten of ondersteuners houden contact (telefonisch/Google Meet) met deze leerlingen. 

● Oudergesprekken 
Oudergesprekken kunnen in de school plaatsvinden met het strikt toepassen van triage en de 1,5 m afstand. 

Via de mail en parro-app kunt u dagelijks communiceren met de leerkrachten, de IB’er en de directie. 

Daarnaast gebruiken we tegenwoordig ook het videobellen.  

Over de werkwijze rondom de startgesprekken wordt u later nog geïnformeerd. 
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Gezondheid en hygiëne maatregelen op school 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, wordt zo veel als mogelijk uit de weg 

gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 

meter afstand te houden. 

● Zieke collega’s 
Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde 

symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Conform 

richtlijn RIVM/GGD. Leraren kunnen hun werk hervatten nadat ze 24 uur klachtenvrij zijn.  

Als er inval mogelijk is, wordt dit georganiseerd. Is het niet mogelijk dan zal die groep thuis moeten blijven. 

Het blijft daarom raadzaam om een noodopvang-plan voor uw kind te hebben. 

● Zieke leerlingen 
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus.  

● Voor leerlingen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar 

school mogen, behalve: 

• als de leerling ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 

• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft. 

Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen. 

Raadpleeg  hiervoor de link: beslisboom voor 0 t/m 6 jarigen  

● Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 

• bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak). 

• als de leerling contact heeft met een patiënt met een bevestigde COVID-19; 

• als een huisgenoot van de leerling koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid 

heeft. 

Raadpleeg hiervoor de link: beslisboom voor 7 t/m 12 jarigen 

Het is belangrijk dat u uw kind per mail of per parro-app ziek meldt bij de leerkracht met de reden ervan, ? 

omdat we dit als school ook moeten registreren.  

Signaleert een leerkracht dat een leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan worden 

ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.  

Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusje afwezig is wegens dezelfde bovenstaande ernstige 

klachten, dan volgen we dezelfde stappen als hierboven beschreven. 

● Handen wassen, hoesten of niezen 
Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het 

goed wassen van de handen duurt minimaal 20 seconden. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige 

basis de handen. Allen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. 

Er is terugkerende aandacht voor routinematig handen wassen: 

● Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school; 

● Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na 

hoesten of niezen en na het buiten spelen; 

● De leraren geven instructie om in de elleboog te hoesten en te niezen; 

● In school worden alleen papieren wegwerpdoekjes gebruikt; 

● Eten en drinken 
● Kinderen mogen geen voedsel delen met anderen. 

● Alleen in de fabriek voorverpakte traktaties meenemen en/of trakteren in de klas. 

● Leerlingen drinken alleen uit hun eigen beker. 

● Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel. 
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● Schoonmaak 
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact 

zijn regelmatig schoonmaken. 

● Als een groep naar huis gaat wordt de klas (tafels, wasruimte e.d.) gereinigd. 

● Toiletten zullen minimaal een keer per dag worden schoongemaakt. Er is dan tevens extra 

aandacht voor contactpunten en de toiletbediening. 

● Prullenbakken worden dagelijks geleegd. 

● Ventilatie 
Het advies van het RIVM: Lucht lokalen en andere ruimtes meerdere keren per dag door ramen en deuren 

10-15 minuten per keer tegenover elkaar open te zetten.  

Vooralsnog hebben we de deuren van de klassen (bijna) altijd open en ook zullen vaker per dag de ramen 

worden opengezet (zeker als een groep even naar buiten is). 

In gebouw Buytewech hebben we een relatief nieuw ventilatiesysteem. Het is extra gecontroleerd en wordt 

goed onderhouden door Ponsioen. Zij geven aan dat ons systeem aan de juiste voorwaarden voldoet en als 

‘goed’ kan worden beschouwd. Wij hebben hen gevraagd om aan ons en ook u duidelijk te maken waarop dit 

oordeel van het ventilatiesysteem gebaseerd is. Dit bericht ontvangt u, zodra we het hebben via de 

MaraNieuwtjes. Er komt ook nog een controle van buitenaf ter goedkeuring. 

● In thuis quarantaine na verblijf in het buitenland 
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen ouder dan 12 jaar krijgen - net als iedereen in Nederland - na een 

verblijf in een land waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied dat tijdens de vakantie 

wijzigt van code geel naar code oranje of rood, het dringende advies om 10 dagen in thuis quarantaine te 

gaan bij terugkomst. Geldt het dringende advies voor thuis quarantaine, dan mag diegene niet op school of 

op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school 

personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen.  

Uitzondering op de thuis quarantaine:  
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang en 

meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven alleen thuis bij gezondheidsklachten.  

Communicatie 

● Communicatie richting ouders, leerlingen en leraren vinden we essentieel. 
Vragen over deze nieuwe maatregelen en indelingen etc ? Stel deze aan de directie (Marjon) via 

info@maranathaschool.nl), zodat de leerkrachten zich kunnen focussen op het belangrijke proces: de 

leerlingen zelf en het onderwijs aan hen. Daar waar het kan, denkt de directie met u mee op zoek naar 

oplossingen. Het lukt niet altijd, maar soms wel. 

● Betaalverzoek TSO 
Komende periode ontvangt u een verzoek tot betalen van €22,50 per kind (15 weken van €1,50) voor het 

overblijven op school tot aan de kerstvakantie via de schoolkassa.  

Wilt u alleen tot aan de herfstvakantie betalen (7 weken) dan kunt het betaalverzoek aanpassen naar €10.50. 

U ontvangt dan na de herfstvakantie een tweede verzoek tot betalen van de rest (€12,-) tot aan de 

kerstvakantie (8 weken).  

We gaan ervanuit dat u als ouders de veiligheid en de gezondheid van uw kind en het team hoog in het 

vaandel heeft en u daarom de overblijfkosten wilt betalen.  

Echter, we kunnen niet in uw portemonnee kijken en hebben er begrip voor als het niet lukt. Fijn als u dit aan 

ons doorgeeft.  

● Tot slot 
Deze bovenstaande maatregelen gaan in per 31 augustus 2020 en lopen in principe tot de herfstvakantie, 
mits er geen onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden.  

 

Team Maranathaschool 
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