
Ik voel de sterke behoefte om vooruit te kijken. Vooruit naar het moment dat wij 

weer een soort van oud normaal hebben. Een normaal waarin we elkaar zonder 

voorbehoud kunnen ontmoeten. Het gaat komen, daarvan ben ik overtuigd en wat 

mij betreft  liever gisteren dan vandaag. De realiteit is dat corona tot op de dag van 

vandaag een grote impact heeft op ons handelen en veel van onze aandacht en tijd 

vraagt. Het dwingt ons tot handelen, wat we naar eer en geweten doen, maar ach-

teraf weten we pas of we het juiste hebben gedaan. In deze nieuwsbrief proberen 

wij u duidelijk te maken wat wij doen bij een mogelijke besmetting en een daadwer-

kelijke besmetting. Op pagina 2 staat dit bondig in een infographic en op pagina 3 en 4 

nogmaals maar dan met meer achtergrond.  

We doen er alles aan om de school open te houden en de kinderen zoveel mogelijk conti-

nuïteit te geven. School is meer dan taal, lezen en rekenen. De school is een plek waar je 

van en met elkaar leert, waar je elkaar ontmoet, waar je dingen deelt en waar je plezier 

met elkaar hebt. Waar  we elkaar zien en voor elkaar zorgen. 

Om de school open te houden werken we met cohorten. Belangrijkste reden van een co-

hort is dat bij een besmetting alleen het cohort in quarantaine gaat waar de besmetting is 

vastgesteld. We kiezen er als school niet voor om binnen een groep ook cohorten te ma-

ken. Je wilt namelijk niet dat kinderen ook binnen het klaslokaal doorlopend op hun plek 

moeten blijven. Kinderen moet je hun vrijheid gunnen en geven en daarnaast  moeten ze 

hun energie kwijt. 

Vrijheid maakt dat leerlingen ondernemend worden. De vrijheid die een leerling op een 

daltonschool krijgt, is altijd vrijheid in gebondenheid. Hij/zij moet leren rekening te houden 

met anderen, verantwoordelijkheid te dragen over zijn/haar keuzes en verantwoording 

leren af te leggen over zijn/haar werk en zijn/haar resultaten.  

Vrijheid in gebondenheid is door de coronamaatregelen, nog meer dan anders, gekoppeld 

aan regels, richtlijnen en adviezen. We zien dagelijks dat de kinderen kunnen omgaan met 

de beperkingen en binnen deze beperkingen ook weer kansen zien. Zo gaf een leerling bij 

mij blij aan dat op een ander deel van het plein spelen heel overzichtelijk is en dat ze als 

groep nu veel meer samen spelen en dat ook de juf regelmatig meedoet met een spel.  

Beperkt worden klinkt negatief, is misschien ook wel negatief, maar het hoeft dus niet per-

se negatieve gevolgen te hebben. Het gaat anders en dit kan ook weer nieuwe kansen en 

mogelijkheden bieden. Soms zit je ergens zo middenin dat je dit zelf niet meer ziet en dan 

is het fijn dat je hierbij wordt geholpen. Geholpen door een leerling, een collega, een ou-

der (bijvoorbeeld de oudergeleding van de MR). 

We worstelen al een jaar met corona en er is zorg over wat dit jaar met de kinderen en met 

ons heeft gedaan. De overheid komt met een Nationaal Onderwijs Plan met als doel zo 

snel mogelijk alle nadelen van het afgelopen jaar (oplopende ongelijkheid, de mogelijk-

heid van een geremde ontwikkeling, emotionele schade, etc.) achter ons te kunnen laten. 

Ook wij gaan voor de Ontdekking een plan opstellen en u gaat hier de komende maanden 

nog het nodige over horen. Geen reparatieplan, want dat suggereert dat er iets stuk is. 

Onze kinderen zijn niet stuk, maar hebben wellicht wel een steuntje in de rug nodig. Het 

Nationaal Onderwijs Plan kan voor onze school een kans zijn. Een kans om te versterken 

daar waar nodig en wellicht er sterker uit te komen dan voor corona. We hebben in dit 

jaar van corona allemaal ook veel geleerd en of we geleerde lessen ook goed na corona 

kunnen gebruiken….. De tijd zal het uitwijzen.                  

                                                                                                             Hans van Kooten. 
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Achtergrond bij infographic op pagina 2 

Heeft u voldoende aan de infographic van pagina 2 dan kunt u de informatie hieronder overslaan. 

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat wij ons noodrooster blijven handhaven zolang dit echt nodig is. Ook heeft u 

in dit zelfde bericht kunnen lezen dat op de dag dat wij u dit bericht stuurden er veel groepen en teamleden afwezig 

waren. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Er is behoefte aan transparantie en helderheid 

over hetgeen u van school mag verwachten.  

Het lastige hierbij is dat wij iedere dag weer leren van situaties waar we eerder nog niet mee te maken hebben ge-

had. Er is daarom nog steeds niet iets van een standaard antwoord of oplossing. Iedere situatie vraagt weer om 

maatwerk. Middels dit bericht willen wij u een inkijkje geven wat er momenteel op school leeft en hoe wij hier zo 

zorgvuldig mogelijk mee om willen gaan. Bedenkt u hierbij ook dat, wat we ook doen, het voor een deel van onze 

achterban niet streng en strikt genoeg is en voor een ander deel te streng en strikt. 

Binnen onze school is Hubert  namens directie het eerste aanspreekpunt over alles wat met corona te maken heeft. 

Hij heeft contact met het GGD-scholenteam (inclusief corona-arts), de GGD-medewerker van het bron- en contacton-

derzoek en met het coronateam van de ASG. De praktijk heeft geleerd dat als je dit niet bij één persoon legt er ver-

warring kan ontstaan. Hubert heeft 7 dagen per week zowel overdag als ’s avonds contact met deze personen/

groepen.  

We hebben te maken met grofweg 2 verschillende situaties. De eerste is een mogelijke besmetting op school en de 

tweede is een daadwerkelijke besmetting op school. De overige situaties zijn maatwerk.  

De eerste situatie: een mogelijke besmetting geeft vaak veel onrust. Veel is onzeker en we kijken hoe wij hier mee om 

moeten gaan. Het is zaak dat we zorgvuldig zijn, terwijl er ook niets aan de hand kan zijn. Complex hierbij is de incu-

batieperiode. Een test kan aangeven dat je nu negatief bent, maar als deze midden in de incubatieperiode zit kun je 

twee dagen later toch positief zijn. Heeft uw kind klachten die kunnen wijzen op corona dan blijft uw kind thuis. We 

volgen hierbij de stappen zoals aangegeven in de beslisboom.  

Heeft een teamlid klachten die kunnen wijzen op corona dan blijft de collega thuis. Klachten die passen bij corona 

wil nog niet zeggen dat het ook corona is. Collega’s maken z.s.m. een afspraak voor de test. Moet een collega zich op 

een werkdag laten testen, ontvangt u voor half 8 een bericht van de eigen leerkracht m.b.t. thuisonderwijs. We doen 

er alles aan om zo snel mogelijk de uitslag te hebben. Wanneer wij een negatieve uitslag binnen hebben voor 9u ’s 

morgens dan ontvangt u van de leerkracht een bericht dat de leerlingen weer naar school mogen komen. Hebben 

wij voor 9u ’s morgens nog geen uitslag dan betekent dit in de praktijk dat het teamlid een dag niet op school is en 

dat er thuisonderwijs is. Het wachten is dus op de uitslag en tot die tijd nemen we geen risico en gaat de groep/

groepen in quarantaine. Dankzij het cohorteren (we scheiden de groepen) gaat het dan alleen om de eigen cohort. 

De groepen 3 t/m 8 en de NEO-groepen hebben ieder een eigen cohort. Bij de kleutergroepen zijn bij het buitenspe-

len steeds 2 groepen aan elkaar gekoppeld. Laat een leerkracht uit de kleuterbouw zich testen wegens klachten en is 

er recent geen contact geweest met iemand die positief is getest, dan gaat alleen de eigen groep in quarantaine en 

niet beide groepen. 

Is de uitslag binnen en is deze negatief, dan mag iedereen de volgende dag weer naar school. Dat geeft het gevoel 

dat het overbodig was dat de klas niet naar school mocht komen. Bedenk hierbij wel dat de uitslag ook positief had 

kunnen zijn. Dan hebben we door het direct in quarantaine te gaan voorkomen dat het virus zich verder heeft kun-

nen verspreiden. Het kan voorkomen dat zich op één dag meerdere collega’s laten testen. Hierdoor kan er een ge-

voel ontstaan dat we al daadwerkelijk met veel coronabesmettingen te maken hebben, terwijl dit niet het geval 

hoeft te zijn. Gelukkig zijn de uitslagen een stuk vaker negatief dan positief. 

De tweede situatie: een daadwerkelijk besmetting. Als gevolg van de cohortering is dit tot nu toe gelukkig beperkt 

gebleven bij ons school. Wij worden via het bron- en contactonderzoek officieel op de hoogte gebracht dat een kind 

of collega corona heeft. Vaak weten we dit al eerder, maar wij kunnen pas echt gaan handelen (en communiceren) 

als de GGD ons heeft geïnformeerd. Zij weten vanuit het bron- en contactonderzoek hoe wij moeten handelen. Het 

gaat dan vaak om het moment waarop er nog contact geweest is met deze persoon en het moment waarop deze 

persoon de eerste klachten had. Dan is ook helder wanneer de quarantaineperiode start. De regel voor een groep is 

dat de groep (cohort) 5 dagen in quarantaine gaat. Bij de kleutergroepen kan het zijn dat er twee groepen in qua-

rantaine moeten (hier bestaat een cohort uit twee groepen).  Na deze 5 dagen is de keus testen en de bij een nega-

tieve uitslag weer naar school of niet testen en na 10 dagen weer naar school. Uit deze test na 5 dagen kan ook naar 

voren komen dat een kind positief is. Dan kijkt bron-en contactonderzoek van de GGD hoe we verder moeten han-

delen met deze groep. Helaas hebben we al een dergelijke situatie gehad en was het gevolg dat de groep langer in 

quarantaine moest blijven. 

De hierboven beschreven situaties (kans op besmet zijn op school en daadwerkelijk besmet op school) maakt dat 

een groep op school is of thuis zit en onderwijs op afstand krijgt.  

 



(vervolg pagina 3)  

Het gevolg van quarantaineperiodes, wel of niet testen en “gewoon” ziek zijn is dat we situaties krijgen waarin kin-

deren op school zijn en kinderen thuis. Met het weer open gaan van de scholen is aangegeven dat de focus dan 

komt te liggen bij de kinderen op school. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Er zijn veel vragen hierbij te be-

antwoorden: 

Hoe nu te handelen als de kinderen wel mogen komen, maar de leerkracht niet? Hoe te handelen als de leerkracht 

met een paar kinderen op school zit en de rest van de groep thuis? Hoe te handelen als de helft van de groep thuis 

zit en de andere helft op school? Hoe te handelen als het grootste deel op school is en een kleine groep niet? Hoe te 

handelen als het gaat om een kleutergroep, de groepen 3 en 4 of de groepen 5 t/m 8 en NEO? Hoe te handelen als 

de leerkracht meer heeft dan milde klachten en dus te ziek is? Hoe te handelen als het gaat om een kind dat ziek 

wordt gemeld en het geven van onderwijs op afstand? Hoe te handelen als het kind afhankelijk is van begeleiding 

maar zowel de leerkracht als de ouders/ verzorgers kunnen deze begeleiding niet bieden?  

Het antwoord op al deze vragen: het is maatwerk. Het kan dus zijn dat we bij de ene groep anders handelen dan bij 

een andere groep. Wij vragen uw vertrouwen in ons dat we steeds kijken naar wat het best past. Dat als de uitkomst 

niet ideaal is, wij dan ook geen betere oplossing zien. Regelmatig evalueren wij hoe de afgelopen periode is verlo-

pen en welke lessen wij geleerd hebben. Onze MR kijkt ook kritisch mee. Ook wij verlangen naar het moment waar-

op wij weer al onze aandacht kunnen besteden aan dat waar een school voor bedoeld is: onderwijs.  

Wij wensen dat dit moment snel dichterbij komt. Tot die tijd volgen we de wettelijke kaders, de dwingende maatre-

gelen en de dringende adviezen vanuit de overheid en ons bestuur om hierdoor er voor te zorgen dat we corona 

geen kans geven en kinderen zoveel als mogelijk onderwijs geven op school. We kijken steeds wat kan en dat is mor-

gen wellicht meer dan vandaag. 

 

Opmerking: bovenstaande is opgetekend met de huidige kennis en mogelijkheden. Reeds verwerkt is dat wij nu als 
school ook de mogelijkheid hebben van een sneltest in Almere. Binnen 20 minuten weten we de uitslag. Op het mo-
ment van schrijven beschikken we nog niet over zelf sneltesten. We hopen dat ook deze spoedig beschikbaar ko-
men. 

Ditjes en datjes: 

 Paasviering : De viering staat dit jaar in het teken van knutselen. De ouderraad heeft voor iedere 

groep materiaal geregeld voor een knutselwerkje. Woensdag 31 maart gaan de groepen hier mee 

aan de slag. 

 

 Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere: Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Almere be-
taalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te 
weinig geld is voor een sportclub, zwemles, muziek – of dansles, schilderen, thea-
terschool of een andere creatieve cursus. Wilt u hier meer over weten? In de hal 
van ons hoofdgebouw liggen flyers. U kun ook gaan naar de site van het jeugd-
fonds https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/  

  Studiedag 1 april: Op deze studiedag staat de analyse                                                                           
van de Cito-toetsen centraal. Welke informatie halen we hier uit voor 
uw kind, de groep, de bouw en de school en welke acties worden er 
vervolgens genomen. Ook kijken we wat de mogelijke gevolgen zijn 
van het afstandsonderwijs op de ontwikkelingsgroei van de leer-
lingen. 

 Mondkapjes: Het advies is om bij het brengen en halen van uw kind een mond-
kapje te dragen zodra u het plein op komt. Er zijn dan veel volwassenen (en boven-
bouwleerlingen) tegelijk op het plein en dan is afstand houden lastiger. Laten we er 
vooral samen voor zorgen dat ons schoolplein geen bron van besmettingen kan zijn.  

 

http://www.jeugdsportfonds.nl/



