
Start onderwijs SBO De Schilderspoort 
 
Aanwezigheid leerlingen 

• De school is in principe geopend voor alle leerlingen. 

• Er zijn leerlingen die vanwege gezondheidsproblematiek niet kunnen of mogen komen. Neem 
hierover contact op met de betreffende teamleider, Iris Kooi voor benedenbouw 1 en 2 of Rogier 
Bekkenutte voor bovenbouw 1 en 2. 

• Blijf thuis bij: 
- Neusverkoudheid 
- Loopneus 
- Niezen 
- Lichte hoest 
- Verhoging tot 38 graden 
- Koorts 

• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. 

• Is de leerling 24 uur klachtenvrij dan mag hij/zij weer naar school. 
 

 

 Leerlingenvervoer 

• De gemeente organiseert het leerlingenvervoer voor de kinderen in het speciaal (basis) onderwijs 
op de normale wijze.  

• Vervoersmaatschappijen zullen naar verwachting ouder(s)/verzorger(s) verder hierover 
informeren. 

• Taxichauffeurs zetten de kinderen af bij de school en gaan niet mee op het plein of in de school. 
Leerlingen worden opgevangen en begeleid door teamleden. 

 

 Brengen en ophalen 

• Ouder(s) en verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

• Ouders brengen hun kind en zetten hem of haar af bij de stoep. Indien mogelijk blijven zij zelf 
in de auto zitten. Kiss & Ride!  

• Leerlingen worden opgevangen en begeleid  door teamleden. 

• Leerlingen worden door maximaal één volwassenen weggebracht of opgehaald. 
  



 Deels aangepaste schooltijden 

• Om zorg te dragen voor een spreiding in aankomst van ouder(s), verzorger(s) en hun kinderen 
hebben we de starttijden aangepast. 

• Leerlingen die van het leerlingenvervoer gebruik maken: 
08.15 uur   Vanaf dit moment mogen leerlingen die met het busje aankomen al naar binnen.  
  De ervaring leert dat sommige busjes immers al voor 8.30 uur aanwezig zijn. 
  Teamleden zullen vanaf 8.15 uur op het plein aanwezig zijn om leerlingen op te  
  vangen.  

       14.15 uur    Leerlingen die gebruik maken van busvervoer gaan onder begeleiding van   
  leerkrachten naar buiten      

• Leerlingen die door ouder(s)/verzorger(s) gebracht en gehaald worden:     
08.30 uur    We vragen ouder(s).verzorger(s) die hun kind zélf naar school brengen met klem niet  
  eerder dan om 8.430 uur op school te komen. U kunt uw kind afzetten (zie halen en  
  brengen) en hij/zij zal op het plein door teamleden worden opgevangen.  
  Houdt u ook hierbij rekening met de 1,5 m. regel!! 

• 14.00 uur    Een kwartier eerder dan gebruikelijk gaan leerlingen die opgehaald worden door 
  ouder(s), verzorger(s) of BSO gaan onder begeleiding van teamleden. 
  Ouder(s),verzorger(s) wachten buiten het schoolplein met inachtneming van de  
  1,5 m. regel. 

 

 Team en andere betrokkenen 

• Ook collega’s moeten zich uiteraard houden aan de richtlijnen van het RIVM. In verband hiermee 
kunnen en mogen enkele collega’s niet werken. Op dit moment zijn we druk doende de 
vervanging voor deze collega’s zo goed mogelijk rond te krijgen.  Vóór de start op woensdag 13 
mei brengen we u op de hoogte over de bezetting van de groep van uw kind. 

• We doen ons uiterste best alle groepen bemand te krijgen. In uiterste nood zullen we moeten 
besluiten een groep een of meerdere dagen vrij te geven. Uiteraard zal voor die dagen gezorgd 
worden voor een passend onderwijsaanbod. 

• De school zal zich in eerste instantie richten op het welbevinden van alle leerlingen en op het 
verzorgen van het onderwijsaanbod. 

• Extra ondersteuning door bijvoorbeeld onze logopedisten zal, met inachtneming van de 1,5 m., 
gewoon weer opgepakt worden. 

• Het Taalplein en Leerplein zal voor de betreffende leerlingen op maandag 18 mei weer van start 
gaan.  

• Streven is voorlopig zo min mogelijk ‘extra’ volwassenen binnen de school te hebben. Daarom zal 
de extra ondersteuning door externen voorlopig niet plaatsvinden. 
Dit betekent dat er door externen geen fysiotherapie; logopedie, speltherapie, 
dyslexiebegeleiding en dergelijke binnen de school gegeven zal worden. Zodra dit weer wel 
mogelijk is hoort u dat van ons. 

• Overleg binnen het team of met externen zal zoveel mogelijk telefonisch of via Microsoft Teams 
plaatsvinden. 

  



 Welbevinden 

• Na deze voor ieder hectische periode zullen we ons binnen de groepen in eerste instantie richten 
op het welbevinden van uw kind. Het is belangrijk dat leerlingen hun verhaal kwijt kunnen en 
weer kunnen wennen aan de nieuwe situatie. 

• Normaliter worden in mei  CITO-toetsen afgenomen. U zult begrijpen dat dat in deze 
omstandigheden niet verstandig is. We beraden ons over het beste moment van afname en 
stellen u daar uiteraard van op de hoogte. 

• We blijven een breed aanbod geven aan de leerlingen, dus niet alleen de focus op taal, spelling, 
lezen, rekenen. Doelen zullen uiteraard worden aangepast.  

 

 Vorderingen 

• Wellicht maakt u zich als zorgen over de vorderingen van uw kind. Realiseert u zich daarbij dat 
we bij elke leerling niet uitgaan van een opgelopen achterstand maar van een nieuwe 
beginsituatie!  

• Verder is het belangrijk te weten dat leerlingen op de Schilderspoort niet kunnen ‘blijven zitten’. 
Elk kind werkt verder op zijn of haar niveau. Op basis van niveau, leeftijd, aantal maanden 
onderwijs, gedrag enz. enz. wordt vervolgens straks weer een nieuwe groepsindeling gemaakt. 
 

 

 Gymnastiek 

• De gymlessen gaan door met inachtneming van de 1,5 m. maatregel. Leerlingen hoeven zich niet 
om te kleden of te douchen. Wel vragen we elke leerling gymschoenen te dragen.  

 

 Schoolkamp 

• Met pijn in ons hart en waarschijnlijk tot grote teleurstelling van alle kinderen en teamleden, kan 
het schoolkamp dit jaar niet doorgaan. We realiseren ons dat dit voor de schoolverlaters heel 
triest is maar we hebben helaas geen keuze. De gezondheid van een ieder is immers het 
allerbelangrijkste. 

 

 Afstand houden 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen volwassenen en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard te worden! 
We willen u dan ook vragen hierover reeds met uw kind in gesprek te gaan en uit te leggen dat 
juffen en meesters écht op afstand moeten blijven om te zorgen dat niemand ziek wordt! 

• Tussen volwassenen onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Op het plein zijn oranje zones aangebracht waar leerlingen in principe buiten moeten blijven. 
Ook dit draagt hopelijk bij aan het houden van 1,5 m. afstand tussen leerlingen en teamleden. 

 
 



• Wanneer leerlingen gedrag vertonen waarbij zij een gevaar voor zichzelf en anderen vormen, en 

waardoor fysiek moet worden ingegrepen, staat de veiligheid voorop.  

Wanneer medewerkers vaak moeten ingrijpen bij een leerling, dan kan de school overwegen om 

andere maatregelen te nemen ten aanzien van de schoolgang.  

 

 Handen wassen 

• We zullen leerlingen meerder malen per dag hun handen laten wassen, bijv. bij aankomst op 
school voor- en na het eten en dergelijke. Waarschijnlijk heeft u hier thuis ook reeds aandacht 
aan besteed maar het kan verstandig zijn dit nu al met uw kind te bespreken. 

 

 Kleding 

• We vragen u om uw kind kleding aan te laten trekken die hij/zij zelf aan- en uit kan trekken of 
open en dicht kan maken. Op deze manier kunnen ook leerkrachte van kleuters beter de 1,5 m. 
afstand bewaren. 

 

 Eten, drinken en traktaties 

• Wilt u uw kind een drinkbeker  of pakje drinken meegeven dat hij/zij zelf kan openen. 

• Wanneer uw kind jarig is mag hij zij uiteraard trakteren, echter alleen op voorverpakte traktaties. 

 
 

Contact ouders/verzorgers  

• Ook ouders zullen nu veel behoefte hebben om hun ervaringen te delen, te horen hoe hun 
kind ervoor staat. Probeer contact zoveel mogelijk via Social Schools te laten lopen. 

• We maken geen gebruik van de contactschriftjes in beb 1. 
 

• Kinderen die niet zindelijk zijn mogen in principe naar school. 
Hierbij dienen teamleden, volgens de richtlijnen van de RIVM persoonlijke beschermingsmiddelen 
in de vorm van mondkapjes en medische wegwerp-handschoenen te dragen. 
Ouder(s),verzorger(s) van leerlingen die dit betreft zullen hierover persoonlijk benaderd worden. 
 

Wegstuurbeleid 

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 
personeelslid naar huis.  

• Wanneer een kind gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar 
huis. 

• Specifiek is de volgende maatregel van kracht: Als een kind ziek wordt, wordt hij/zij direct door 
een ouder/ verzorger opgehaald. 
 

 
  
 


