
 

 

Vraag en antwoord corona ‘De Eskampen’ 

 Als gevolg van de coronacrisis is er veel veranderd, ook in de omgeving van onze school. Dat 

betekent dat veel situaties om nieuwe afwegingen vragen. Via deze ‘vraag en antwoord corona’, 

houden we je op de hoogte van aangepaste afspraken en spelregels op onze school. Hiermee willen 

we ons samen met alle ouders en kinderen zo goed als mogelijk voorbereiden op wat ons te 

wachten staat.  

Heb je vragen die je niet terug kunt vinden in dit document? Mail ze dan direct naar Wilfred Dijkstra 

<info@eskampen.nl> 

1. Wat zijn nu de algemene RIVM richtlijnen voor scholen? 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Meer informatie over deze richtlijnen vind je hier: richtlijnen basisonderwijs 

2. Welke hygiënemaatregelen moet ik treffen? 

• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag. Ook thuis voorafgaande aan 

school. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten/niezen in de elleboog. 

• Niet aan je gezicht zitten. 

• Voor muziekonderwijs geldt specifiek: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen 

in het primair onderwijs toegestaan.  

 

3. Kind(eren) brengen en halen; hoe gaat dit? 

Kom alleen op het plein als dit echt moet. Laat oudere kinderen waar mogelijk alleen van en naar de 

Eskampen gaan. De andere kinderen worden door 1 ouder gebracht en gehaald. Bij het brengen en 

het halen is het verplicht om 1,5 meter uit elkaar te wachten.  

Hieronder treft u de begin- en eindtijden van de groepen: 

 

Groep Begintijd Ingang 

Groepen 1/2 8.25 uur Deur van de klas aan de pleinzijde  

Groepen 3 8.25 uur Deur van de klas aan de pleinzijde  

Groepen 4a, 4b en 7a  Inloop tussen 8.15 en 8.30 Zij-ingang (kant v/d tennisbaan) 

Groep 5a Inloop tussen 8.15 en 8.30 Hoofdingang ‘t Spectrum 

Groepen 5/6b en 6a Inloop tussen 8.15 en 8.30 Achteringang ‘t Spectrum 

Groepen 7/8b en 8a Inloop tussen 8.15 en 8.30 Hoofdingang (kant B’akkerweg) 

4. Mag ik als ouder/verzorger nog wel in de school komen? 

Nee. Alleen op afspraak is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s) toegestaan. Bij de 

hoofdingang van de school moet dan bij binnenkomst een triageformulier worden ingevuld. 
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Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften 

toe.  

5. Mijn kind gaat voor- en na schooltijd naar de BSO. Hoe werkt dat? 

Met de BSO’s zijn afspraken gemaakt voor het halen en brengen van de betreffende leerlingen. Als 

hierin iets verandert, zoekt school contact met de BSO’s voor afstemming.  

6. Mag mijn kind trakteren op zijn/haar verjaardag? 

Trakteren is toegestaan, echter geen thuisbereide traktaties en uitdeelzakken. Er mag getrakteerd 

worden op voorverpakte koekjes/snoepjes, kant en klare wafels, stuk fruit, ijsjes etc. Bij twijfel graag 

overleggen met de leerkracht.  

7. Wat doe ik als mijn kind corona gerelateerde klachten heeft? 

Voor de kinderen vanaf 4 jaar is het thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari aangepast. 

Vanaf vier jaar blijven de kinderen met alle klachten passend bij COVID-19 thuis en dienen zij te 

worden getest, dus ook bij verkoudheidsklachten, zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn. 

Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts, 

hebben zonder koorts en benauwdheid. 

Voor gedetailleerde uitleg zie document beslisboom o jaar t/m groep 8. 

8. Wat als een klasgenoot of leerkracht van mijn kind corona heeft? 

De kinderen vallen vanaf heden onder dezelfde regels ten aanzien van quarantaine en testen als 

volwassenen.   

➢ Bij corona-positief kind of leerkracht, gaan alle kinderen en niet-gevaccineerde 

leerkrachten uit de klas vijf dagen in quarantaine.   

➢ Dat geldt ook voor niet-gevaccineerde gezinsladen van het besmette kind.   

➢ Broertjes en zusjes van niet-besmette kinderen kunnen naar school.   

➢ We proberen vanaf quarantaine-dag 2 de lessen-op-afstand te hervatten. Er zijn een 

aantal organisatorische zaken die goed geregeld moeten worden, zoals het 

lesprogramma, het klaarleggen en ophalen van boeken en de beschikbaarheid 

van Chromebooks, die ook in andere klassen gebruikt moeten worden. U hoort in 

voorkomende gevallen van school of en hoe het geregeld gaat worden.  

➢ Op dag 5 na het laatste contact met de besmette persoon kunnen kinderen en de niet-

gevaccineerdeleerkracht zich laten testen bij de GGD. De school communiceert met de 

ouders van de groep op welke dag het laatste contact met de besmette persoon is 

geweest.  



 

 

➢ De kinderen met een negatieve testuitslag kunnen vanaf dag 6 weer naar school. We 

willen er graag op vertrouwen dat de kinderen die op dag 6 naar school komen 

ook negatief getest zijn.  

➢ Wanneer u uw kind niet wil laten testen, dan kan uw kind vanaf dag 11 na het laatste 

contact weer naar school. Er is tussen dag 6 en dag 11 hoogstwaarschijnlijk geen les-op-

afstand mogelijk (zie ook punt 12). 

9. Wat als mijn kind coronaklachten krijgt tijdens schooltijd? 

➢ Wanneer een leerling gedurende de dag verkoudheidsklachten krijgt (zoals loopneus, 

neusverkoudheid, niezen en keelpijn), koorts krijgt, benauwd wordt, meer dan 

incidenteel hoest en/of plotseling verlies van reuk of smaak heeft, bellen we ouders om 

hun kind op te halen. 

➢ Bij koorts, benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten en/of plotseling verlies van reuk 

of smaak, gaan eventuele broers/zussen en/of broertjes/zusjes ook mee naar huis.  

 

10. Is het verplicht om mijn kind te laten testen als een medeleerling of de leerkracht corona 

heeft? 

Het is niet verplicht om uw kind te laten testen. U bent vrij om hier zelf een beslissing in te maken. 

Wel is het zo dat de quarantaine periode dan 5 dagen langer duurt (10 i.p.v. 5 dagen) 

11. Is het verplicht om mijn kind te laten testen als het corona gerelateerde klachten heeft, maar 

niet in contact is geweest met iemand met corona? 

Nee; een kind met klachten mag in dit geval weer naar school als het minimaal 24 uur volledig 

klachtenvrij is. Als er wel getest wordt, mag de leerling gelijk weer naar school als de uitslag negatief 

is. 

 

12. Wat doen we als een leerkracht vanwege coronaklachten afwezig is? 

Met de huidige coronamaatregelen, waarbij leerkrachten met corona gerelateerde klachten 

thuisblijven, is er een nog groter tekort aan leerkrachten. Als het niet lukt om een invalkracht te 

regelen dan staat in ons protocol dat we bij uitval van een leerkracht in ‘normale omstandigheden’ 

de klas verdelen over andere groepen. In deze ‘coronatijd’ kan dit helaas niet. Mocht deze situatie 

zich voordoen dan zullen we verzoeken om de kinderen uit de betreffende klas thuis te houden of op 

te halen van school.  

Bij acute wijzigingen gebruiken we of de telefoonbomen van de groepen of de klassen groepsapp 

(indien aanwezig). Daarnaast zullen we een e-mail versturen. We vragen jullie om ons via de mail te 

laten weten dat jullie op de hoogte zijn. Zo weten we zeker dat dat er voor alle kinderen opvang is 

geregeld. 

Indien nodig vangt school de leerlingen het eerste half uur op. In noodgevallen vangen wij de 

kinderen langer op. Voor meer info zie document werkwijze afwezigheid leerkracht.  

 



 

 

13. Kan mijn kind in geval van afwezigheid ook schoolwerk voor thuis krijgen? 

➢ Voor leerlingen uit de groepen 1/2 is er een blad met allerlei suggesties voor activiteiten 

om thuis te doen. Dit blad zullen we publiceren op de website. 

➢ Als leerlingen uit groep 3 t/m 8 thuis moeten blijven, kunnen ze eerst aan de slag met de 

software die klaar staat in de classrooms. Als de hele klas in quarantaine zit en de 

leerkracht geen corona heeft, wordt het thuisonderwijs weer opgepakt. Het werk van de 

kinderen kan worden opgehaald op school of wordt thuisgebracht. U krijgt hier bericht 

over van school. 

 

Voor meer info zie document werkwijze afwezigheid leerling. 

14. Wat gebeurt er als de school vanwege corona helemaal dicht gaat? 

Als de school dicht moet, maken we op school alle laatjes in orde. De eerste twee dagen kunnen de 

leerlingen in de classroom bezig met software. Het streven is om dan na twee dagen vanuit huis de 

instructies te gaan geven en/of de vragenuurtjes in te plannen. Uiteraard hangt het wel af van de 

dan geldende afspraken en richtlijnen die ook gelden voor leerkrachten of dit binnen deze streeftijd 

lukt. 

 

Voor meer info zie document werkwijze school dicht i.v.m. corona. 

 

  


