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Beste ouders en verzorgers. 

Dinsdagmorgen heb ik online deelgenomen aan een directie overleg (GKO). De geldende afspraken 

voor de ouders en verzorgers heb ik voor u even geformuleerd: 

• Voor ouders en verzorgers geldt dat zij beperkt toegang hebben tot de school. Zij worden 

niet toegelaten, tenzij daar een reden voor is. Daarbij valt te denken aan vrijwilligerswerk, 

oudergesprekken e.d. Voor oudergesprekken geldt echter het uitgangspunt, dat die zoveel 

mogelijk digitaal worden georganiseerd; 

• Samenkomst van ouders bij het hek willen wij voorkomen. Bij het brengen en ophalen van 

uw kind(eren) graag de RIVM richtlijnen hanteren, zoals geen fysiek contact en 1,5 afstand 

onderling hanteren; 

• Ouders en verzorgers moeten zoveel mogelijk buiten het schoolplein hun kinderen brengen 

of ophalen. Ouders en verzorgers kunnen niet zonder toestemming vooraf binnen de school 

worden toegelaten. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zij in school komen via de 

hoofdingang van de school. Zij worden vriendelijk verzocht om hun gegevens in te vullen en 

de gezondheidscheck te hanteren. 

Hoe om te gaan met Sinterklaas- en Kerstvieringen?  

Hier wordt op dit moment, eind oktober, nog geen definitief standpunt over ingenomen. 

Wanneer de landelijke maatregelen en het voor het basisonderwijs geldende protocol niet 

wijzigen zal de volgende lijn gelden binnen de Op Kop-scholen:  

• Voor zowel Sinterklaas als de Kerstvieringen geldt dat niet op schoolniveau, maar op groeps-

klasniveau activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd. Dat betekent bijvoorbeeld dat 

er geen ontvangst van Sinterklaas is op het schoolplein door alle leerlingen en geen centrale 

activiteit in de school. Sinterklaas gaat op bezoek bij de onderbouwgroepen of beter nog de 

onderbouwgroepen gaan langs bij Sinterklaas, die een eigen plek/lokaal heeft tijdens zijn 

bezoek aan de school. − Voor Sinterklaas- en Kerstvieringen geldt dat ouders hierbij niet 

aanwezig kunnen zijn. 

• Kerstvieringen met een buffet, gemaakt door de ouders met hun kinderen, is niet mogelijk. In 

overleg met het team zullen wij proberen toch een Kerstviering te organiseren. Binnenkort 

wordt u hierover verder geïnformeerd. 

Deelname aan gymlessen: 

De gymlessen kunnen gewoon plaats vinden. Het is namelijk een onderwijsactiviteit. Indien de 

gymlessen in een ander gebouw plaats vinden, zoals bijvoorbeeld een gymzaal van het voortgezet 

onderwijs en er is geen menging van leerlingen uit het voortgezet onderwijs, kunnen deze gymlessen 

gewoon plaats vinden. Indien ouders en verzorgers van kinderen hier bezwaar tegen hebben, dienen 

zij contact op te nemen met mij. 

 



Hopelijk bent u, als ouder- verzorger, voldoende geïnformeerd en kunnen wij gezamenlijk gezond 

blijven? 
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