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 wekelijkse ‘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 de komende maanden 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?
•

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.
Kinderen van de groepen 1/2, 3a en 3b maken gebruik van de buitendeuren van hun lokaal aan de
kant van het schoolplein. Ouders van de groepen 1/2 wachten met de kinderen in het verlengde van
het lokaal. Probeer dit wachten tot een minimum te beperken.
De leerlingen van groep 4a, 4/5b en 5a wachten bij de zij-ingang aan de kant van de tennisbanen. De
leerlingen van groep 7a en 8 wachten bij de hoofdingang. De kinderen van groep 6a en 6/7b
wachten bij de achteringang op het plein van ’t Spectrum.
4. Mag ik als ouder/verzorger nog wel in de school komen?
Als ouders even kort iets tegen de leerkracht willen zeggen dan hoeft hiervoor niet meer een aparte
afspraak gemaakt te worden. We willen ouders vragen om dit zoveel mogelijk na schooltijd te doen.
Voor schooltijd besteden we onze aandacht aan de kinderen. We vinden het namelijk erg belangrijk
om de kinderen welkom te heten en ze te ‘zien’. Willen jullie wat langer met de leerkracht praten
dan vragen we jullie om hiervoor een afspraak te maken. Na schooltijd staan er namelijk vaak andere
activiteiten en werkzaamheden ingepland en is er niet altijd ruimte om ongepland uitgebreid in
gesprek te gaan.

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?
Jaaaaaaaaa. Er mogen gelukkig ook weer zelfgemaakte traktaties meegegeven worden naar school
als er een leerling jarig is of als er iets anders is om te vieren.
7. Wat doe ik als mijn kind corona gerelateerde klachten heeft?
Voor leerlingen van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar school mogen,
behalve:
➢ als de leerling koorts heeft (boven 38 graden Celsius), benauwd is, meer dan incidenteel
hoest en/of plotseling verlies van reuk/smaak heeft.
➢ als de leerling in de afgelopen 10 dagen nauw contact heeft gehad met een patiënt die
positief getest is op Corona. Nauw contact houdt in: contact dat langer dan een kwartier
duurde, op minder dan anderhalf meter.
➢ als een huisgenoot van de leerling koorts heeft (boven 38 graden Celsius), last van
benauwdheid heeft en/of corona heeft.
Voor gedetailleerde uitleg zie document beslisboom o jaar t/m groep 8.
8. Wat als een klasgenoot of leerkracht van mijn kind corona heeft?
In dit geval heeft de GGD de regie. Welke stappen genomen moeten worden is afhankelijk van de
exacte situatie. De GGD en de school zijn hierbij in nauw overleg.
9. Wat als mijn kind coronaklachten krijgt tijdens schooltijd?
➢ Wanneer een leerling gedurende de dag 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 bovenstaande klachten gaan eventuele broers/zussen en/of broertjes/zusjes ook mee
naar huis.
10. 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 de klas de eerste dag verdelen
over andere groepen. 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. In noodgevallen vangen wij de
kinderen langer op.

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.
Voor meer info zie document werkwijze afwezigheid leerkracht.
11. 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 staat op de website.
➢ Als leerlingen uit groep 3 t/m 8 thuis moeten blijven, kunnen ze de eerste twee dagen aan
de slag met de software die klaar staat in de classrooms.
➢ Op de derde dag staat het laatje met daarin schoolwerk klaar in het middelpunt (grote hal
Eskampen). Ouders halen het laatje op met inachtneming van de schoolregels.
➢ De taakkaart staat klaar in de classroom van de groep.
➢ Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 worden gekoppeld aan een maatje. Tijdens taakwerk kunnen
afwezige leerlingen samenwerken met hun maatje die op school is, in het digitale klaslokaal.
Voor meer info zie document werkwijze afwezigheid leerling.
12. Wat kan ik als ouder doen om goed voorbereid te zijn op thuisonderwijs?
Alle classrooms zijn klaar en kunnen op ieder moment worden ingezet voor lessen. Alle ouders
kunnen in de classrooms*. Er staat software klaar waar de kinderen mee kunnen oefenen en de
taakkaart komt elke week in de classroom te staan.
* Check thuis direct even of dit ook werkt en zoek contact met de leerkracht als dit niet zo is.
13. 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.

