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Dit document geeft een overzicht van de afspraken die gelden, zodat we op een veilige 
manier, voor kinderen, medewerkers en ouders de school open kunnen houden. 
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Beslisboom 
Mag mijn kind wel of niet naar school? Op de website staat de meest actuele beslisboom.  
 

Ouders in de school 
Ouders mogen alleen de school in mits ze een afspraak hebben met een medewerker van de school.  

 

Halen en brengen 
De schooldeuren gaan om 8.20 uur open. Vanaf groep 3 lopen de kinderen zelfstandig naar binnen. De 
kleutergroepen verzamelen om 8.20 uur op het school plein en lopen samen met de groep om 8.25 
uur naar binnen.  
Om 14.00 uur is de school uit, groep 3 t/m 8 lopen de kinderen zelfstandig naar buiten. De 
leerkrachten van de kleutergroepen lopen mee naar buiten.  
 
Succescriteria voor ouders: brengen en halen  

 Ouders mogen bij halen en brengen niet de school in.  
 Voor groep 3 tot en 8 betekent dat de leerlingen zelfstandig naar binnen lopen en wanneer de 
school uit is lopen zij zelf naar buiten. 

 De groepen 1-2 verzamelen bij hun eigen leerkracht op het grote schoolplein (ingang aan de 
Luipaardstraat), wanneer de school uit is lopen zij met hun leerkracht naar buiten.  

 De ouder wordt vriendelijk verzocht bij de poorten niet te blijven staan; maar ‘Kiss and Ride’ 
toe te passen.  

 Kinderen komen (indien mogelijk) zelfstandig naar school.  
 De ouder wordt verzocht alleen te komen. 
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Maatregelen op school  
 
Basisregels 

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen, het houden van 1,5 meter 

afstand en laten testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona. 

Hygiëne  

 De groepen hebben een eigen toilet.  

 We besteden extra aandacht aan handen wassen.  

 Er wordt extra schoongemaakt.  

 Op school kunnen kinderen en leerkrachten gebruik maken van desinfectiegel.  

Beschermende maatregelen  

 Ventilatie: we proberen zoveel mogelijk te ventileren, hierdoor kan de temperatuur in het 

gebouw behoorlijk laag komen te liggen, geef uw kind daarom een extra vest mee naar school. 

Contact GGD 
 

Bij een positieve testuitslag bij een leerling en/of medewerker neemt de directie contact op met de 

GGD. De directie volgt het advies van de GGD. 

 

Handige links  
 
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/   
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-
kinderopvang/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs  
 
https://www.poraad.nl/themas/coronavirus-covid-19  
 

Informatie gemist? 
 

 Bekijk onze website www.hazesprong.nl  

 Neem contact op met school: telefoonnummer: 024-3550130 

 Stuur een bericht naar de directie: SchouderCom mailbox MT 

 Bent u geen ouder van onze school? En heeft u vragen? Stuur een bericht naar onze 

administratie: administratie@hazesprong.nl  
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