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Papendrecht, 3 juni 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Afgelopen donderdagavond hebben we het “Protocol volledig openen basisonderwijs” ontvangen. Het           
voortreffelijke nieuws is dat we inderdaad 8 juni weer volledig onderwijs mogen gaan geven.  
 
Ik wil u complimenteren met de flexibiliteit die u getoond heeft de afgelopen maanden. Zeker voor                
werkende ouders die geen gebruik konden maken van de opvang was het een hele puzzel om ieder                 
dagdeel dat de kinderen niet naar school konden voor opvang te zorgen. Ook wil ik u bedanken voor het                   
feit dat u een deel van het onderwijs van ons heeft overgenomen sinds 16 maart. Samen met mijn                  
collega’s heeft u uw uiterste best gedaan om in deze lastige periode toch voor goed onderwijs te zorgen.  
Het motto van de Prins Florisschool “Uw kind, samen werken we aan onze toekomst” is volledig waar                 
gemaakt. 
Los hiervan onze grote complimenten voor het volgen van de regels rondom het brengen en halen van                 
de kinderen en het vermijden van het gebruik van de schoolpleinen. We hadden logistieke problemen               
verwacht maar dankzij uw medewerking zijn die niet opgetreden.  
 
Het is een uitgebreid verhaal hieronder over ons onderwijs vanaf 8 juni, maar leest u het a.u.b.                 
aandachtig door. 
 
Ons onderwijs vanaf 8 juni 

 

Algemeen 

● Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

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

● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

● Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact            

voor de werkzaamheden noodzakelijk is. 

● Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

● De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

● Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 

● Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 

Lestijden / noodopvang 

We gaan weer lesgeven met volledige groepen op onze reguliere schooltijden. School organiseert dus              

geen noodopvang meer. TSO en BSO gaan  weer op dezelfde wijze draaien als voor 16 maart.  

De inloop zoals we die de afgelopen periode hebben georganiseerd handhaven we. De leerlingen zijn               

vanaf 8.20 uur welkom op het schoolplein en verzamelen zich bij de leerkracht (groepen 1/2) of lopen                 

gelijk door naar binnen (groepen 3 t/m 8). We starten weer om 8.25 uur met de lessen. Kinderen komen                   

zoveel mogelijk zelfstandig naar school of worden door één ouder/verzorger afgezet bij het schoolplein.              

Er komen geen ouders/verzorgers op het schoolplein.  
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Inhoud onderwijs 

Alle vakken mogen weer aan bod komen, behalve de gymlessen in de sportzalen. De              

sportaccommodaties zijn voorlopig nog gesloten.  

 

Hygiëne 

De regels hiervoor zijn aangepast: 

● Handen wassen met water en zeep aan het begin van de schooluren, rondom de pauze en                

toiletbezoek. De desinfecterende gel wordt niet meer gebruikt in de groepen 1 t/m 4. 

● De desinfecterende spray wordt niet meer gebruikt. Het schijnt geen toegevoegde waarde te             

hebben boven schoonmaken met water en zeep. 

● We vragen u nog steeds om voordat de kinderen ‘s morgens naar school gaan een toiletbezoek                

te stimuleren en in ieder geval de handen te laten wassen.  

● Intensieve schoonmaak dagelijks door het schoonmaakbedrijf volstaat. Tussendoor hoeven de          

schoonmaakwerkzaamheden die we de afgelopen weken uitvoerden niet meer plaats te vinden.  

● Leermiddelen voor gezamenlijk gebruik worden met regelmaat schoongemaakt met water en           

zeep.  

 

Thuisblijf regels - gezondheid leerlingen 

De school past de streng werende RIVM-adviezen en richtlijnen die gelden voor het onderwijs toe: 

● Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten* blijft thuis: 

● Neusverkoudheid. 

● Hoesten. 

● Moeilijk ademen/benauwdheid. 

● Tijdelijk minder ruiken en proeven. 

● Een leerling met koorts boven 38 °C blijft thuis. 

● Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en                

uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur                    

geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/leefregels  

● Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C 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                

en de opvang. 

● Als iemand in het huishouden getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de                

leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven. Zie voor                 

meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 

● Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school               

contact op met de GGD. 

 

*Als uw kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herkent u de klachten. Uw kind                  

mag dan gewoon naar school. Twijfelt u of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houdt uw kind                   

dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Voor meer informatie:           

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen. 
 

 

Overige activiteiten voor alle groepen. 

Letterlijk staat er o.a. in het protocol: “Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn               

met groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze            

activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere             
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lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging zal op              

school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met de MR en evt. de Veiligheidsregio,               

binnen de richtlijnen van het RIVM”  

 

Voor onze school hebben we in samenspraak met de MR besloten dat we m.n. voor de activiteiten van                  

groep 8 zoeken naar mogelijke alternatieven voor een schoolkamp in de vorm van leuke dagactiviteiten.               

Het schoolkamp gaat dus niet door. Ook de presentatie van de musical zal op een andere manier                 

plaatsvinden. We zien heel blij te kunnen melden dat we in gesprek zijn met de Bethlehemkerk om daar                  

de musicalavonden te organiseren. Nadere informatie hierover volgt. Over het afscheid van de kinderen              

van groep 8 denken we na om op een gepaste wijze aandacht aan te besteden.  

Het is uitgesloten dat we groepen ouders binnen onze locaties gaan ontvangen. Het is allemaal               

ontzettend sneu voor onze leerlingen van de groepen 8. We moeten echter reëel zijn, richtlijnen volgen                

en ons verstand gebruiken binnen de openingen die de richtlijnen toe laten. Door op een gepaste wijze                 

toch voor hen een leuke laatste Florisperiode te creëren hopen we het leed enigszins te verzachten. De                 

contactouders van de groepen 8 worden binnenkort door de leerkrachten benaderd om de alternatieve              

plannen verder uit te werken. Alle ouders van de groepen 8 krijgen binnenkort nadere informatie,               

waarbij hulp natuurlijk van harte welkom is.  

Ook de schoolreisjes van de groepen 1 t/m 7 gaan niet door. De groepsactiviteiten voor deze groepen                 

buiten het reguliere lesprogramma komen te vervallen zolang de huidige maatregelen van kracht             

blijven.  

 

Financiën rondom schoolreisje en schoolkamp 

We willen de ouders van de groepen 1 t/m 7 vragen akkoord te gaan met ons verzoek om het                   

schoolreisgeld over het schooljaar heen te tillen. Dan blijft dit geld staan voor het schoolreisje van uw                 

zoon of dochter in 2021. Voor de ouders van de leerlingen in de groepen 7 volgt er dan nog een                    

verrekening met de schoolkampkosten. Het is ontzettend veel werk om voor alle leerlingen het geld               

terug te gaan storten. Indien u toch het geld liever teruggestort ziet dan vragen we u een e-mail te                   

sturen naar administratie@prinsfloris.nl met vermelding van de na(a)m(en) van uw kind(eren), de            

groep(en) waar zij zitten en uw rekeningnummer.  

Voor de ouders van de groepen 8 die het gevraagde bedrag hebben betaald, is de terugstorting van het                  

kampgeld afhankelijk van de alternatieve activiteiten die we nog gaan organiseren. We kunnen dit nu               

nog niet overzien. Zodra we meer duidelijkheid hierover hebben, krijgt u  direct bericht. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Het is weer een heel pakket aan maatregelen en                 

informatie dat u hierbij heeft gekregen.  

Ondanks de vervelende beslissingen die we nu ook weer hebben moeten nemen, hoop ik weer op uw                 

begrip. De maatregelen versoepelen langzaam, maar laten we ons alsjeblieft aan de richtlijnen houden              

om de positieve lijn die is ingezet bij het bestrijden van COVID-19 te laten doorzetten. 

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik deze graag van u. 

 

Vriendelijke groet,  

Cent den Haan 
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