
 

Veldhoven, 4 februari 2021 

Beste ouders, 

 
Vanaf 8 februari zullen wij alle leerlingen weer verwelkomen op school. Uitgangspunt blijft dat wij de 
richtlijnen van het RIVM blijven hanteren. In deze brief treft u informatie aan die van belang is bij het 
weer naar school gaan. Leest u de informatie alstublieft goed door. 
 
Indien er 1 leerling of leerkracht in een groep besmet is met het Corona virus, gaat de gehele groep 

inclusief leerkrachten (minimaal) 5 dagen in quarantaine. Op dag 5 kunnen leerlingen en 

leerkrachten getest worden en mogen zij, bij een negatieve uitslag, weer naar school komen. 

Let op: 

 Indien uw kind besmet is met het Corona-virus, vragen we u dit meteen door te geven aan 

school. Onder schooltijd kunt u telefonisch contact opnemen, buiten schooltijd kunt u mailen 

naar a.vdhurk@veldvest.nl . Berichtgeving aan de ouders en leerlingen van de groep over 

een besmetting gebeurt altijd anoniem. 

 Deze handelswijze (voorgeschreven door het ministerie van OCW) betekent dat op elk 

moment van de dag het besluit kan moeten worden genomen een groep leerlingen naar huis 

te laten gaan, of niet op school te laten komen. 

 Afhankelijk van de situatie zal online onderwijs zo spoedig mogelijk opstarten. 

 Het (wel of niet) laten testen van uw kind(eren) is uiteraard een keuze en 

verantwoordelijkheid van u als ouder(s). U vraagt zelf de test aan en gaat zelf met uw kind 

naar de teststraat. 

 Indien kinderen niet getest worden, houdt dit automatisch een quarantaine van 10 dagen in. 

 Na (minimaal) 5 dagen mogen kinderen waarvan de ouders schriftelijk (via de mail aan de 

leerkracht) hebben laten weten dat de leerling getest is en de uitslag negatief is, weer naar 

school. De andere leerlingen blijven 10 dagen in quarantaine en mogen dan, mits ze geen 

klachten hebben, weer naar school.  

 Op het moment dat er sprake is van een besmetting in de groep van uw kind wordt u 

hierover geïnformeerd door middel van een mail. Wij vragen u daarom om ’s avonds tot 9 

uur en ’s ochtends vanaf 7.30 uur uw mail in de gaten te houden. 
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Aanwezigheid op school 
Het advies is nog steeds dat mensen die corona-gerelateerde klachten hebben, thuis blijven en 

zichzelf laten testen. Sinds 6 januari geldt dit ook voor kinderen. Dit betekent dat als uw kind 

verkouden is én hoest, benauwd is, keelpijn of koorts heeft, u dringend wordt verzocht om uw kind 

te laten testen op Corona.  Is de uitslag van de test negatief, dan mag uw kind de volgende dag weer 

naar school. Is de test positief, dan volgt u de richtlijnen van de GGD en neemt u telefonisch contact 

op met Anouk van den Hurk of Hanneke Cleef (onder schooltijd op het telefoonnummer van school), 

buiten schooltijd via mailadres a.vdhurk@veldvest.nl . Als uw kind 24 uur klachtenvrij is en het is 

minimaal 7 dagen geleden dat de klachten zijn begonnen, mag hij/zij weer naar school. 

Na een positieve test bij een gezinslid, volgt het gezin de richtlijnen van de GGD en meldt u dit op 

school. De leerling gaat in quarantaine en doet 5 dagen na het laatste contact een test óf blijft 10 

dagen na het laatste contact in quarantaine. Voordat de leerling weer naar school komt, is er 

telefonisch contact met Anouk van den Hurk of Hanneke Cleef.  

 

We maken de volgende afspraken: 

- Kinderen die bovenstaande klachten hebben, blijven thuis. 

- Het OMT is gevraagd door het ministerie om een aanvullend advies voor kinderen die alleen 

neusverkouden zijn. Op dit moment mogen zij volgens het protocol naar school komen. In 

afwachting van het advies van het OMT, vragen we u om kinderen die neusverkouden zijn 

thuis te laten. Zodra er meer bekend is, hoort u dit van ons. 

- Heeft één van de gezinsleden bovenstaande klachten? Ook dan blijft het kind thuis. 

- Zodra het kind of het gezinslid meer dan 24 uur klachtenvrij is, mag het kind weer naar 

school. 

- Bovenstaande geldt ook voor leerkrachten. 

- Als een kind klachten krijgt op school, gaat hij/zij naar huis (wordt opgehaald door ouders)  

- U kunt uw kind ziekmelden door een mail te sturen naar 

admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. Vermeld u de naam en klas van uw kind en de reden 

van de ziekmelding. 

                                                                     

Afstand houden 
Vanuit het RIVM wordt nog steeds aangegeven dat leerlingen geen 1,5 meter afstand hoeven te 
houden. Wel is het advies om in groep 7 en 8 (bovenbouw 1 en 2) zoveel mogelijk afstand  te houden 
tussen leerlingen onderling. Tussen volwassenen onderling moet altijd afstand gehouden worden en 
tussen leerlingen en volwassenen dient zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te worden gehouden. De 
beschikbare ruimte binnen het gebouw wordt zo optimaal mogelijk ingezet, zodat zoveel mogelijk 
afstand gehanteerd kan worden. 
Uitgangspunt is dat we zoveel als mogelijk in dezelfde samenstelling, onder begeleiding van dezelfde 
volwassenen het onderwijsaanbod verzorgen. Dit betekent dat we gedurende de dag in de 
stamgroep werken.  
 
We hebben intern de volgende afspraken gemaakt: 

✓ In de klaslokalen zitten leerlingen de hele dag (zoveel mogelijk) naast dezelfde leerling. 
✓ Er zijn geen activiteiten met meerdere groepen samen.  
✓ Er is een aangepast rooster voor het buitenspelen. Groepen maken gescheiden van andere 

groepen gebruik van het schoolplein/het veld. 
✓ De leerkracht houdt (indien mogelijk) 1,5 meter afstand van de leerlingen. 
✓ Tussen volwassenen wordt te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden.  
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Brengen en halen van de kinderen 
Het schoolplein en schoolgebouw is niet toegankelijk voor ouders. Brengen en/of halen gebeurt door 
1 ouder. Aan ouders wordt verzocht tijdens het brengen en halen een mondmasker te dragen. 
Ouders houden te allen tijde afstand van andere ouders en blijven achter het muurtje op de 
speelplaatsen. 
Alle leerlingen komen tussen 8.15u en 8.25 naar school en gaan meteen zelfstandig naar binnen. 
Ouders van de lagere groepen zetten de kinderen af en verlaten direct de speelplaats. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling om voor 8.15u op het schoolplein te komen. 
 
Er zijn drie manieren waarop leerlingen het schoolterrein kunnen bereiken: 

- Leerlingen die te voet of met de fiets komen 
Leerlingen die binnen een straal van 2 kilometer van school wonen, komen (al dan niet onder 
begeleiding) te voet of met de fiets naar school. Leerlingen die met de fiets komen, zetten eerst hun 
fiets weg (zonder ouders) in de fietsenstalling. Ouders nemen afscheid bij de taxistandplaats (achter 
de verhoging). Vervolgens gaan de leerlingen direct naar binnen.  

- Leerlingen die met de auto weggebracht worden 
Leerlingen die buiten een straal van 2 kilometer van school wonen, en met de auto naar school 
komen, maken gebruik van de “Kiss en ride” zone aan de Van Aelstlaan. De leerlingen worden 
begeleid door een teamlid bij het brengen en halen. 

 

 
 

- Leerlingen die met taxi-vervoer komen 
Voor deze leerlingen gelden de huidige schooltijden en afspraken. De leerlingen stappen uit op de 
taxistandplaats en lopen direct naar binnen.  
 
Let op: Het is niet toegestaan voor ouders van SBO De Verrekijker om de auto te parkeren op de 
grote parkeerplaats, op de taxi standplaats of op bovenstaande strook. Dit belemmert de 
doorstroom van het verkeer ernstig en zorgt voor onveilige situaties. 
 
Schooltijden  
Het huidige inloopmoment blijft gehandhaafd. Ook de eindtijden blijven hetzelfde, met uitzondering 
van de leerlingen die opgehaald worden op de “kiss & ride“ strook en de onderbouwgroepen. Om 
het verkeer hier vlot te kunnen laten doorstromen, worden de leerlingen van de onderbouwgroepen 
op maandag, dinsdag en donderdag om 14.55u opgehaald en op woensdag en vrijdag om 12.10u. De 
midden- en bovenbouwgroepen worden op maandag, dinsdag en donderdag om 15.05u opgehaald 
en op woensdag en vrijdag om 12.20u. 



 
Hygiëne 
De drie regels m.b.t. hoesten en niesen, papieren zakdoekjes gebruiken en handen wassen blijven 
centraal staan. Er zijn structurele momenten opgenomen in het dagrooster om meerdere keren per 
dag de handen te wassen. In de klassen worden de tafels en deurklinken meerdere malen per dag 
schoongemaakt.  Daarnaast worden chromebooks, I-pads, speelleermaterialen en andere 
gebruiksvoorwerpen en apparaten in de school extra schoongemaakt. Dit geldt ook voor de 
schoonmaak van de algemene ruimtes. 
 
Bewegingsonderwijs 
Vooralsnog zullen er geen gymlessen plaatsvinden in de gymzaal. 
 
Oudergesprekken  
Oudergesprekken vinden digitaal plaats. De geplande OPP gesprekken van 23 maart worden 
verplaatst naar 6 april. U ontvangt hierover aanvullende informatie via de leerkracht. 
 
Wij kijken er naar uit de kinderen weer “live” te zien! Als we ons allemaal aan de afspraken houden, 
kunnen we dit zo veilig mogelijk doen. Ik reken op uw medewerking.  
 
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet,   
Anouk van den Hurk  
Directeur SBO De Verrekijker 

 


