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Wij zijn blij dat wij alle kinderen weer mogen verwelkomen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inrichten onderwijs 3 

Regels na vakantie in het buitenland 3 

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het 
buitenland? 3 

Is quarantaine na een vakantie een geldige verzuimreden? 3 

Ziekmelden/afmelden 3 

Belangrijk om te weten 5 

Specifieke punten per unit 6 

Ingang en uitgang leerlingen 6 

Ter attentie 7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Koninginnelaan 1c   5263DP Vught  telefoon: 073-6560129 

info@molenven.nl  www.molenven.nl 
 
 

mailto:info@molenven.nl


Inrichten onderwijs 

De kinderen gaan aan de start van het schooljaar volledig naar school. Hierbij volgen we de volgende 
richtlijnen als uitgangspunt: 

- Alle leerlingen gaan volledig naar school 
- Tussen leerlingen hoeft geen 1.5 meter afstand bewaard te worden 
- Tussen alle volwassenen moet 1,5 meter afstand bewaard worden 
- De school zorgt ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen 
- Na school gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO 

 
Daarnaast blijven de maatregelen van het RIVM van kracht en wordt het advies van het OMT 
opgevolgd om deze strikt na te leven: 

- Een goede melding en monitoring van besmettingen 
- Het strikt toepassen van Triage wanneer ouders/verzorgers of andere volwassenen de school 

binnentreden 
- Het strikt toepassen van hygiënemaatregelen 
-  

Regels na vakantie in het buitenland 

Wat zijn de regels voor ouders, onderwijspersoneel en leerlingen na een vakantie in het 
buitenland? 
Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een verblijf in het 
buitenland het dringende advies krijgen 10 dagen in thuis quarantaine te gaan bij terugkomst. Als dit 
advies geldt voor terugkomst uit een land, dan staat dit in het reisadvies van dat land van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 

Geldt het dringende advies voor thuis quarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan 
mag u 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. 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, de kinderopvang, buitenschoolse opvang 
en meedoen met sportactiviteiten. Zij blijven thuis bij gezondheidsklachten. 

Is quarantaine na een vakantie een geldige verzuimreden? 

De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuis 
quarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de 
volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor 
kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend 
geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met 
ouders en kinderen te overleggen over de  mogelijkheden om kinderen in thuis quarantaine 
afstandsonderwijs te geven. 
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Ziekmelden/afmelden  

 
Mocht uw kind niet naar school komen wegens ziekte dan willen wij vragen dit te melden aan de 
groepsleerkracht middels SchouderCom. 
 
Ziekte klachten op school 
 
Wanneer uw kind gedurende de dag een van onderstaande klachten begint te vertonen dan zijn wij 
genoodzaakt om ouder(s) te bellen. Wij zullen u dan verzoeken om uw kind op te halen. Wanneer 
kinderen 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebben gehad, kunnen zij weer naar school komen. 
Voor iedereen geldt: 

● Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals: 
- Neusverkoudheid, (behalve kleuters tot 6 jaar) 
- Hoesten  
- Moeilijk ademen/benauwdheid 
- Tijdelijk minder ruiken en proeven 
- Verhoging tot 38 graden of koorts. 
-  

Wij hanteren hierbij de richtlijnen vanuit het RIVM. 
● Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis 

blijven. De leerling mag pas weer naar school als hij/zij 24 uur vrij is van klachten. 
● Als iemand in het huishouden van de leerling koorts heeft boven de 38 graden en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis. 
● Als Iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar 

school. 
● Als iemand in het huishouden positief getest is op corona dan moet de leerling wachten tot 

die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 dagen extra thuis blijven (dit i.v.m. de 
incubatietijd) 

 

Tijdelijk is het volgende beleid van toepassing (gewijzigd vanaf 18-09-2020) 

Tijdelijk mogen alle kinderen in de basisschoolleeftijd met alleen verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) naar school. 

Thuisblijven en testen* is wel nodig als kinderen: 

● een contact zijn van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus en klachten 
ontwikkelen 

● deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 
● ernstig ziek zijn 

* Let op! : het huidige testbeleid is aangescherpt en kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet getest te 
worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

Kinderen tot en met 12 jaar die koorts hebben, benauwd zijn of (meer dan incidenteel) hoesten, 
moeten thuisblijven tot de klachten minimaal 24 uur over zijn. Neem contact op met de huisarts als 
je kind ernstige klachten heeft. Kinderen kunnen in die gevallen uiteraard getest worden. 
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Kinderen die negatief zijn getest op COVID-19 kunnen weer naar school, ongeacht of zij klachten 
hebben. Zij blijven wel thuis gedurende de quarantaineperiode als ze een huisgenoot hebben die 
positief is of een huisgenoot hebben met koorts of benauwdheidsklachten. 

Belangrijk om te weten  

Veel zaken verlopen nog steeds anders dan we voorheen gewend waren. Belangrijke onderdelen 
hierbij zijn: 

● We hanteren weer onze normale schooltijden dus van 8.30 tot 14.00 uur. We willen u vragen 
om ervoor te zorgen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de leerkracht ook echt om 
8.30 uur kan starten met de hele groep. 

● Ouders nemen afscheid buiten het schoolplein en fietsenstalling. We hebben gezien dat zelfs 
de jongste kinderen dit uitstekend konden voor de vakantie. Als er kleuters zijn die het de 
eerste week erg lastig vinden om afscheid te nemen dan kunnen ouders (tijdelijk) meelopen 
naar de (buitendeur)deur van het lokaal. 

● De binnenkomst is nog steeds zoals voor de vakantie dus unit 3 en 4 langs de buitentrap naar 
boven, unit 1 (kleuters) langs de buitendeur van het lokaal, unit 2 door het hek achteraan in 
de fietsenstalling.  

● Oudergesprekken vinden plaats door middel van videobellen zoals Teams. Als er gesprekken 
zijn waarin zorg speelt dan worden zo nodig fysieke gesprekken op school gepland. 

● Als u iets wil bespreken met de leerkracht, wilt u hierover dan een bericht sturen via 
Schoudercom. De leerkracht plant dan een (contactmoment met u in). 

● Dagelijks staat iemand van ons in de fietsenstalling voor en na schooltijd om kinderen 
welkom te heten en zo nodig te helpen met de fiets. Ons verzoek aan u is om dit aan ons 
over te laten en buiten de fietsenstalling te wachten. Vooralsnog zetten alleen kinderen van 
Het Molenven hun fiets in de stalling. De Koningslinde heeft een aparte stalling. 

● We willen nogmaals verzoeken om alleen voorverpakte traktaties te trakteren. 
● Laat kinderen als dit mogelijk is zelf naar school komen. 
● Wordt uw kind met de auto gebracht: laat deze indien mogelijk vanaf de parkeerplaats zelf 

naar school lopen. 
● Kinderen worden door 1 persoon gebracht en gehaald. 
● Volwassenen houden voldoende afstand ten opzichte van elkaar. 
● De bedoeling is dat iedereen, zo vlot als dat kan, kinderen brengt of ophaalt en daarna direct 

vertrekt. Zo kunnen er samen het beste voor zorgen dat er voldoende afstand blijft tussen 
volwassenen. 

● Kinderen die naar de BSO Partou gaan, gaan zoals gewoonlijk zelfstandig hier naar toe. 
Kinderen uit unit 1 worden in de klas opgehaald. 

 
Algemeen gezondheidsbeleid leerlingen: 

● Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt gaat de 
leerling naar huis. Dit geldt niet voor leerlingen uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder 
koorts. 

● Als een leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele broers en 
zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de 
BSO. 

● We gebruiken geen temperatuurmeter als indicator. Zonder uitzondering moet een leerling 
of personeelslid met klachten naar huis.  
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● Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een leerling ziek wordt, wordt het direct 
door een ouder/verzorger opgehaald. 

 

Specifieke punten per unit 

 
Unit 1 

● Door de afstand die de leerkrachten zoveel mogelijk proberen te behouden vragen wij u om: 
-  Uw kind makkelijk zittende kleding aan te geven, zodat hij/zij zelfstandig naar het toilet 

kan, en het liefst schoenen zonder veters. 
-  Als uw kind regelmatig een ongelukje heeft, een extra setje kleding in de tas heeft met 

kledingstukken die hij/zij zelfstandig kan trekken. 
● Wilt u ervoor dat uw kind zelfstandig zijn/haar(thuis geschilde en gesneden) fruit en lunch op 

kan eten. 
 
Unit 2 t/m 4 

● De kinderen eten in de ochtendpauze hun fruit en lunchen in hun eigen groep. 
 

Ingang en uitgang leerlingen 

We blijven gebruik maken van verschillende ingangen die het schoolgebouw biedt. 
 
Unit 1 
Alle kinderen van Unit 1 komen zelfstandig via het poortje bij de fietsenstalling (klas juf 
Dominique/Joyce) het schoolplein op, om vervolgens bij het eigen klaslokaal naar binnen te gaan. De 
juf staat hier om de kinderen op te wachten. De kinderen komen ook via deze weg naar buiten en 
zien u op de afgesproken plek. 
 
Unit 2 
Alle kinderen van Unit 2 komen zelfstandig via het poortje achter de fietsenstalling naar de klassen, 
om vervolgens bij het eigen klaslokaal naar binnen te gaan. De kinderen komen ook via deze weg 
naar buiten en zien u op de afgesproken plek. We zorgen dat het poortje open is vanaf 8.20 uur 
zodat de kinderen voor hun eigen klas kunnen wachten. Dit voorkomt dat oudere kinderen met hun 
fiets er niet langs kunnen.  
 
Unit 3 
Alle kinderen van Unit 3 komen zelfstandig via het bovendek naar de klassen. De kinderen komen 
ook via deze weg naar buiten en zien jullie op de eventueel afgesproken plek. 
 
Unit 4 
Alle kinderen van Unit 4 komen zelfstandig via het bovendek naar de klassen. 
Groep 4a en 4b maken gebruik van de unitdeur. Groep 4c en d  maakt gebruik van de middengang 
tussen unit 3 en 4. De kinderen komen ook via deze weg naar buiten en zien jullie op de eventueel 
afgesproken plek. 
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Ter attentie 

Er vindt geen luizencontrole plaats, zoals gebruikelijk na een vakantie. Verzoek derhalve om thuis 
goed te controleren. De oudervereniging heeft hierover een mail gestuurd naar alle ouders met 
instructiefilmpjes voor een zorgvuldige controle.  

We hopen dat de covid-19 situatie binnenkort verbetert zodat we  ouders zo snel mogelijk weer 
fysiek kunnen ontmoeten in onze school. 
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