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Medewerkers dragen in de school een mondkapje. Leerlingen uit 
groep 6, 7 en 8 krijgen het dringende advies om een mondkapje te 
dragen wanneer zij zich door de school bewegen.  

De zelftesten delen we per week in de groepen uit. We gaan niet  
testen op school. De verantwoordelijkheid om wel of niet te testen  
ligt bij de ouders/verzorgers. 

Kinderen met verkoudheidsklachten, snottebellen, hoesten etc.  
blijven thuis en laten zich testen. Bij milde verkoudheidsklachten  
mag een kind met een negatieve zelftest naar school . Alleen als uw   
kind zware klachten heeft, blijft uw kind thuis. Mocht het nodig zijn  
om schoolmateriaal op te halen voor individuele leerlingen, kan dit na 
schooltijd. De materialen zullen dan, na overleg, klaarliggen bij de 
hoofdingang. 

We houden onze gespreide pauzes aan. We houden er rekening  
mee dat klassen elkaar zo min mogelijk tegen komen in de gang. 
 
Leerlingen worden door maximaal één persoon gebracht of  
gehaald. Ouders/verzorgers zijn zo kort mogelijk op het schoolplein. 

Ouders betreden de school niet; gesprekken vinden online plaats. 

Waar mogelijk houden leerkrachten afstand van de leerlingen. 
Alle leerlingen kunnen volledig naar school. 

Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 afstand van elkaar. 
Leerlingen hoeven geen 1,5m afstand te houden van elkaar 
en medewerkers. 

Leerlingen van groep 6,7 en 8 en medewerkers dragen 
een mondkapje als zij zich door de school bewegen, in 
de klas mag het mondkapje af.  

Alle medewerkers en leerlingen van groep 6, 7 en 8 
krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen 
met een zelftest.  

Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en 
laten zich testen bij de GGD. Bij milde verkoudheidsklachten 
als een snotneus volstaat een zelftest. 

Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf 
naar school.  

Verschillende klassen blijven zoveel mogelijk 
gescheiden. 

Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan.  

Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken 
vanuit huis. Vergadering zijn online.  

Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit 
echt niet anders kan.  


