
 

Vragen (en antwoorden) 
n.a.v. de ouderbrief “Herstart 

onderwijs per 11-05-2020” 

 
1.  Kinderen hebben 

boeken/schriften thuis. Moeten 

ze die terug mee naar school 

nemen? 

Ja, de boeken en schriften hebben de kinderen op 

school én thuis nodig. De boeken en schriften die thuis 

nodig zijn zullen de kinderen dus weer meenemen naar 

huis. Zorg aub voor een stevige tas om de boeken e.d. te 

vervoeren. 

2. Mag mijn kind op school 

trakteren als ze jarig is? 

Nee, we volgen het advies om ivm hygiënemaatregelen 

traktaties niet toe te staan. 

3. Mag mijn kind op de fiets naar 

school komen? 

Ja, we stimuleren om zoveel mogelijk op de fiets te 

komen. De fietsenrekken zijn genummerd per groep. En er 

wordt een looprichting rondom de fietsrekken 

aangegeven. 

4. Mag een ‘externe” de school 

bezoeken voor bijv. testen of 

begeleiding van een leerling? 

Externen kunnen naar school komen voor individuele 

begeleiding en/of toetsing van leerlingen indien 1,5 

meter afstand geborgd is. Overleg met ouders of  

leerkrachten zal telefonisch of online plaatsvinden. 

5. Mijn kind heeft een chromebook 

van school geleend. Moet hij die 

mee terug nemen naar school? 

Nee, de geleende chromebooks mogen nog thuis 

gebruikt worden. Voor het huiswerk kan dat nog nodig 

zijn. 

6.  In groep 6a zitten drie kinderen 

meer als in de andere groep. 

Deze logica snap ik niet 

helemaal. Kunt u mij vertellen 

waarom dit is? 

De reden dat groep 6 onevenredig verdeeld is, komt 

door de combinatie met broertjes/zusjes in andere 

klassen 

7. Is er een mogelijkheid dat mijn 

kind (die ik thuis wil houden ivm 

de risico’s die schoolgaan in 

kunnen houden) lessen via een 

video-verbinding kan volgen. 

De optie mbt het volgen vd lessen via bijv. Hangout is met 

de leerkrachten besproken. Het is technisch gezien (met 

name de geluidskwaliteit) toch erg lastig. Daarnaast is 

eigenlijk een wisselend camerastandpunt nodig om 

lessen optimaal te kunnen volgen. 

 

8. Ik twijfel heel erg om mijn kind 

naar school te laten gaan. 

Ik vertrouw het niet om mijn 

kinderen al naar school te 

sturen, zolang er geen 

duidelijkheid is omtrent 

besmetting door kinderen. Mag 

ik mijn kinderen thuis houden? 

Als er duidelijke medische gronden zijn, dan is het helder: 

uw kind blijft thuis. Zijn die er niet dan ligt het wat 

moeilijker. Wij doen er alles aan wat binnen onze 

mogelijkheden ligt om een veilige omgeving te creëren. 

Probeer eventueel advies op te vragen bij de huisarts mbt 

de risico’s die schoolgaan op zou kunnen leveren 

specifiek voor uw kind (bijv. bij een bepaald medisch 

probleem). 

Onze focus ligt vooral op het onderwijs op school. Het 

aanbod van thuisonderwijs zal dus beperkt zijn. Wij hopen 

daarom ook dat alle kinderen naar school komen. Indien 

u toch besluit om uw kind thuis te laten kan dat. We gaan 

daarover natuurlijk wel met u in gesprek. De 

leerplichtambtenaar zal de leerplicht tijdens deze eerste 

weken nog niet handhaven. 

9. 

10. Hoe is de noodopvang 

geregeld? 

Noodopvang vindt onder de lestijd plaats door de 

school. Noodopvang voor of na lestijd wordt door de 

kinderopvang geregeld. De leerlingen die geen lesdag 

hebben kunnen bovenop de 50% gewoon aanwezig zijn 

op school. Mocht er toch een probleem ontstaan, dan 

proberen we samen met de KOV een oplossing te 

vinden. 



11. Als de kinderen noodopvang 

nodig hebben, moet ik dat van 

te voren melden? Gaat dat via 

BSO of via school? 

We gaan ervan uit dat u een beroep doet op 

noodopvang alleen indien er echt geen andere 

opvangmogelijkheid voor uw kind(eren) is. Indien u 

noodopvang onder lestijd nodig heeft, geeft u dat via 

een e-mail aan bij school ( 

inghelosenberghe@ogperspecto.nl) .  Is er ook voor- of 

naschoolse opvang nodig dan dient dit aangevraagd te 

worden bij de kinderopvang. 

12. Ik heb samen met mijn vrouw 

een cruciaal beroep. Dat 

betekent voor ons dat wij 

gewoon moeten gaan werken. 

Nu zag ik in de brief dat 

kinderen van ouders met 

cruciale beroepen onder 

schooltijd kunnen worden 

opgevangen in hun eigen klas. 

Wat houdt dat precies in? 

Als kinderen in de vorm van noodopvang toch aanwezig 

zijn op onze school, zijn ze onder lestijd in het klaslokaal 

waar ze normaliter ook zitten. Ze maken dan het huiswerk 

wat ze thuis zouden moeten maken. Daarnaast krijgen ze 

andere opdrachten en doen met de pauze- en 

groepsactiviteiten mee met de andere kinderen van de 

groep. 

 

13. Hoe om te gaan met instroom 

van 4 jarigen in de komende 

periode? 

We proberen tot een maatwerkoplossing per kind te 

komen in afstemming met ouders en leerkracht. 

Afhankelijk van de specifiek situatie kan er gekozen 

worden voor wel/niet instromen. We gaan de 

oefenmomenten voor nieuwe kleuters laten vervallen. 

14. Zijn op woensdag de lessen ook 

tot 14 uur? Of is de school dan 

uit om 12 uur? 

 

We werken met het 5-gelijke-dagen-model. Dat betekent 

dat de kinderen alle dagen (dus ook woensdag) tot 14.00 

naar school gaan (groep 5-8 tot 13.50u). 

15. Mijn kind heeft hooikoorts, hoort 

dat bij de coronagerelateerde 

klachten? 

Coronagerelateerde of griepachtige klachten lijken erg 

veel op de klachten die mensen hebben bij hooikoorts. 

Wanneer u als ouder zeker weet dat het om hooikoorts 

gaat, kan uw kind naar school komen. 

Wij vragen geen bewijs van medicatie. 

 

16. Bij de regels van Foxkidz staat 

het volgende opgenomen: 

•Kinderen met hooikoorts 

mogen toegelaten worden.  

Ouders dienen in dat geval de 

medicatie te laten zien op de 

groep. 

Geld dit ook voor school dat ze 

de medicatie willen zien? En zo 

ja, hoe zien jullie hiervan de 

uitwerking? Is het voldoende 

hiervan een foto per mail door 

te sturen? 

17. Weke groepsleerkracht is op 

welke dagen verantwoordelijk 

voor de (sub)groep)? 

De meeste leerkrachten werken op de dagen dat ze 

gewend waren te werken en in de dezelfde groep. 

Indien daar bij een groep vanaf geweken wordt, zal dat 

met ouders/verzorgers tijdig gecommuniceerd worden. 

18. Thuisonderwijs: Hebben ze op de 

dagen dat de kinderen thuis 

blijven les via de computer net 

als voor de vakantie? 

Het thuisonderwijs wordt voorbereid en uitgelegd op de 

dag dat de kinderen naar school komen. Het is dus vooral 

zelfstandig werken: automatiseren, herhaling en 

inoefening. Dat is deels digitaal en deels schriftelijke 

verwerking. Er zullen geen instructiefilmpjes enz. 

beschikbaar zijn via Google Classroom. 

19. Hebben de kinderen gym? Er mag geen gebruik gemaakt worden van de gymzaal. 

Er worden wel beweegactiviteiten georganiseerd op het 

schoolplein of voetbalveld door de eigen leerkracht. 

Gymkleding is hier niet voor nodig. 

20. De groepen in de onder- en Indien het ene kind om 8.20u op school verwacht wordt, 
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bovenbouw verschillen in begin- 

en eindtijd. Helaas door dat 

verschil moet ik 10 minuten 

buiten blijven staan met een 

van mijn kinderen. Is hier een 

oplossing voor, gezien we 

beiden moeten gaan werken. 

en het andere kind vanaf 8.25u opgevangen wordt 

omdat het onderwijs voor groep 1-4 om 8.30u begint, zult 

u inderdaad 5 minuten met één kind moeten wachten. 

Voor alle duidelijkheid: er is geen speelmogelijkheid voor 

schooltijd. Kinderen worden opgevangen door de 

groepsleerkracht, waarna de kinderen naar binnen gaan. 

’s Middags zal er helaas 10 minuten gewacht moeten 

worden. 

21.  Kinderen die met de 

“Absdalebus” gebracht en 

gehaald worden zitten zowel in 

de onder- als bovenbouw. Dat 

betekent dat de jongste 

kinderen 10 minuten te vroeg op 

school zijn. Worden zij toch 

opgevangen? 

De jongste kinderen die met de Absdalebus naar school 

komen, mogen direct de school inlopen naar hun eigen 

lokaal. Daar zal de groepsleerkracht de kinderen 

opvangen. Binnenkomen kan, indien gewenst, onder 

begeleiding van enkele grotere kinderen die ook in de 

Absdale-bus zitten. 

 

22. Was er een logica om eerst 4 

groepen en dan 2 groepen naar 

binnen en buiten te laten gaan 

in plaats van 3 om 3 

Dat is inderdaad getalsmatig niet echt logisch, maar 

meer vanuit het idee om duidelijkheid te scheppen mbt 

begin- en eindtijden. Dat is nu voor groep 1-4 hetzelfde 

en voor groep 5-8. Bij de 4 groepen die nu tegelijkertijd 

naar binnen en naar buiten gaan zien we er op toe dat 

het gedisciplineerd en op gepaste afstand verloopt. 

23. Waarom de roostervrije dagen 

ook toch niet inzetten voor 

onderwijs? De kinderen verliezen 

al zoveel onderwijstijd. 

De roostervrije dagen worden jaarlijks ingepland omdat 

we ons in de schoolorganisatie moeten houden aan een 

maximaal aantal uren dat leerkrachten ingezet mogen 

worden per schooljaar. Dan gaat het om lesgebonden 

uren en niet-lesgebonden uren. Die jaartaak staat vast en 

die blijven we respecteren. 

24. Ik heb begrepen dat onlangs de 

wet veranderd is. Dat betekent 

dat als ik de kids nu naar school 

terug laat gaan dat ik 

automatisch toestemming geef 

om ze te laten vaccineren 

mocht de school dat willen? 

Zonder dat ik het weet ? ( wel te 

verstaan corona inenting) of 

andere medische dingen . 

Het is absoluut onjuist dat kinderen die naar school 

komen ook gevaccineerd mogen worden. Ouders 

beslissen altijd zelf over een vaccinatie bij hun kind, of het 

nu gaat om een vaccinatie tegen bijv. DKTP of een nog 

uit te vinden vaccinatie tegen corona.  

Zelfs het opmeten van de lichaamstemperatuur met een 

voorhoofdskoortsthermometer (bij kinderen die op school 

griepverschijnselen vertonen) gebeurt niet zonder 

toestemming van de ouder(s). 

 


