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Eindhoven 4 februari 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Maandag 8 februari gaat de Wilakkers weer volledig open voor alle leerlingen. 

De PO-raad heeft een nieuw protocol opgesteld wat voor ons weer het uitgangspunt is voor de 

volledige opening a.s. maandag. Het protocol van de PO-raad is gebaseerd op de richtlijnen van 

RIVM, GGD en in afstemming met vertegenwoordigers van ouders en onderwijs. 

In onderstaande informatie kunt u nalezen wat ons protocol inhoudt. 

 

Oudercontact/ouderavonden/rapporten 

In het protocol is nog steeds gehandhaafd dat ouders niet de school in mogen. Dit heeft 

consequenties voor de ouderavonden. Deze gaan voorlopig dan ook niet door in de huidige vorm. 

Mochten zaken weer versoepeld worden dan hoort u dit natuurlijk van ons. 

De rapporten zullen we naar alle waarschijnlijkheid midden april meegeven. We zullen tegen die tijd 

ook communiceren over de vorm van de oudergesprekken. 

 

Starttijd en eindtijd 

-er is één starttijd 8.25 tot 8.30 en één eindtijd, 14.45u (op woensdag om 12.30u) 

Hoofdingang   7 en 8A - 8B en 5A 

Nooduitgang (Gymzaal)        4A, 5B en 6A – 6B 

Plein ‘bieb’                  3A - 3B en 4B 

Plein ‘speelzaal’        KA-KB-KC-KD (ouders op de aangegeven plek wachten) 

Zandbakpoort Adrianusstraat Instroom (leerkracht haalt kinderen op bij zandbak)  

Er worden 5 ingangen gebruikt: 

• instroomgroep  gebruikt het poortje bij de zandbak, verzamelt bij de zandbak en gaat onder 

begeleiding van de leerkracht naar binnen 

• de kleutergroepen gebruiken de poort bij de  speelplaats voetbalveld.  

• de groepen 3 en 4B gebruiken de  poort van de speelplaats aan de Adrianusstraat.  

• De groepen 5B en 6 gebruiken de nooduitgang bij de gymzaal.  

• De groepen 5A, 7 en 8 komen door de hoofdingang aan de Piuslaan.  

 

Voor alle groepen geldt: ouders komen niet op het schoolplein en niet in het schoolgebouw! 

Dan vragen wij u ook om een mondmasker te dragen bij het halen en brengen van de kinderen en 

het liefst alleen te komen.  Dit op aanraden van het ministerie van OC&W. 

Volwassenen houden 1,5 meter afstand. Deze afstand wordt dus bij de poort gehanteerd. 

Wij vragen u om uw kind(eren) zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Dit bevordert 

de doorstroming bij de ingangen. 
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Looproutes 

Binnen school zijn er looproutes: Deze worden met de kinderen gecommuniceerd. 

 

Schoonmaak en hygiëne  

We hebben in de school alle richtlijnen van het RIVM/GGD overgenomen, zoals extra schoonmaak, 

reiniging- en ontsmettingsmiddelen, etc. 

Mondmaskers 

De collega’s en de leerlingen van de groepen 7 en 8 dragen in school een mondmasker. Dit mogen ze 

afzetten zodra ze in hun eigen lokaal of werkruimte zijn. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Ze 

doen dit dus ook op als ze bijvoorbeeld naar de wc gaan. Wij vragen u dan ook om een passend 

mondmasker mee te geven aan uw kind als deze in groep 7 of 8 zit. 

Eten, drinken, verjaardagen, etc. 

Voor de lunch vragen wij u om de kinderen vooral bekers, trommeltje of pakjes mee te geven die 

makkelijk te openen zijn. 

De verjaardagen worden gevierd in de klas. Er mag getrakteerd worden, wel graag een kleine, 

verpakte traktatie. Dus liever geen zelfgemaakte traktaties. 

Aanwezigheid kinderen 

Kinderen blijven thuis, zelfs bij geringe klachten. Hier zullen we zeer streng in zijn, dit omdat we 

absoluut geen risico kunnen nemen.   

Ook als iemand in het huishouden een coronatest moet laten doen, maar verder klachtenvrij is, dan  

verzoeken wij u om uw kind thuis te houden. 

Wij doen een beroep op eenieder om hier de verantwoordelijkheid te nemen om de veiligheid van 

iedereen en de voortgang van het onderwijs te garanderen!!!! 

 

Testen 

Dat we vanaf maandag weer open gaan is duidelijk, maar er is nog veel onduidelijk over de 

voorwaarden. Wat we zeker weten is dat ouders niet verplicht worden om hun kinderen te laten 

testen. 

Op het moment dat een leerling in een klas besmet raakt met corona, dan gaan alle leerlingen en de 

leerkracht van die klas in quarantaine. Deze quarantaine duurt vijf dagen. Leerlingen kunnen zich 

laten testen, maar dat is niet verplicht. Kinderen kunnen niet worden getest zonder expliciete 

toestemming van de ouders. Wie vervolgens negatief test, kan weer fysiek naar school. Leerlingen 

die zich niet laten testen blijven vijf dagen langer in quarantaine. De dagen in quarantaine volgen de 

leerlingen daar waar mogelijk afstandsonderwijs, dit zal wel kwalitatief minder zijn omdat de 

leerkracht ook de rest van de klas les moet geven. Verder gelden de standaard regels. Zo hoeven 

huisgenoten van de kinderen en leerkracht die in quarantaine gaan niet thuis te blijven, mits er geen 

klachten zijn. 

 

Uitval leerkrachten 

Mochten leerkrachten niet naar school mogen of kunnen komen in verband met klachten of als 

bijvoorbeeld een gezinslid besmet is en daarom in quarantaine moet, zullen we altijd proberen om 

eerst vervanging te regelen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zal er door de eigen leerkracht, indien 
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deze hiertoe instaat is, onderwijs op afstand gerealiseerd worden. De klas kan dan niet naar school 

komen.  

Tot Slot 

We begrijpen volkomen dat er nog vragen zullen zijn, wij hebben getracht om zo volledige mogelijk 

te zijn en voor iedereen de beste beslissing te nemen. 

Wat voor ons voorop staat is dat de kinderen onderwijs kunnen krijgen in hun eigen klas en dat 

hierbij ieders veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, 

Mocht u toch nog met vragen zitten, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw 

zoon of dochter of met de directie, 

 

Met hartelijke groet, 

 

Mede namens het team, 

 

Alexander Fransen 

Directeur basisschool De Wilakkers 
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