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Lindenkrabbels 7, 8 februari 2021 
 
Beste ouders en verzorgers, 
De tweede Lindenkrabbels in het nieuwe jaar. 
Een bijzondere periode met een bijzondere 
inhoud.  
 
In deze Lindenkrabbels neem ik u mee “achter 
de schermen”. Sinds deze week gaan de 
kinderen gelukkig weer naar school. Een dag 
later helaas door de weersomstandigheden, 
maar dat is overmacht. 
 
De school heeft gekozen voor de komende 
weken voor een werkwijze waarbij de 
kinderen in 2 groepen worden verdeeld. De 
eerste week gaat de éne groep ’s ochtends en 
de andere groep ’s middags. De tweede week 
is dat andersom. Zo hebben alle kinderen over 
twee weken gerekend evenveel les en komen 
ze in grote lijnen alle dagen op school. 
 
 
In de loop van de komende twee weken zien 
we hoe dit gaat en hoe de omstandigheden 
met betrekking tot het Coronavirus zich 
ontwikkelen. We gaan dan ook zien hoe we na 
de voorjaarsvakantie verder gaan. Misschien 
op dezelfde manier, misschien anders. 
 
De afgelopen periode waren de leerkrachten 
dagelijks fulltime bezig met het organiseren en 
regelen van het afstandsonderwijs. Gelijktijdig 
werden ook de noodopvangkinderen 
opgevangen. Veel tijd voor andere 
ontwikkelingen was er niet, hoewel de 
schoolontwikkeling ook gewoon doorging.   
 
Overleg is bijzonder in deze tijd, omdat je 
nooit met het voltallig team bij elkaar kunt 
zijn. Sowieso werken mensen op verschillende 
dagen en dagdelen Het enig moment waarop  

 
 
dat zou kunnen zijn studiedagen. Dan komt 
het hele team bij elkaar, ook de mensen die 
normaliter niet op die weekdag werken. Die 
studiedag van vorige week werd afgeblazen, 
omdat we niet met hele team bij elkaar 
konden zijn en deze teamontwikkelingsdag 
zich niet leent voor vergaderen op afstand. 
Veel ouders zullen dit waarschijnlijk 
herkennen, dat gaat in veel werkomgevingen 
zo in deze Coronatijd. Niet optimaal, maar je 
hebt het er mee te doen. 
 
Dan weet je met elkaar dat we vanaf 16 
december dicht zijn. In eerste instantie tot 18 
januari en later verlengd tot 8 februari. 
Daarnaast blijkt dat de Britse variant van het 
virus zich behoorlijk in tempo ontwikkelt en 
vele malen besmettelijker is dan de tot dan 
bekende variant. Deze variant blijkt ook meer 
besmettingsrisico onder kinderen met zich 
mee te brengen. Welke kant zal het opgaan? 
De maatschappelijke onrust neemt toe. De 
tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders 
van het beleid ook. We merken ook dat de 
problemen en de zorg in de gezinnen 
toeneemt. Daar waar we in het begin van de 
huidige schoolsluiting 4 kinderen in de 
noodopvang op school hadden, waren dat er 
bijna 40 per dag vorige week.  
We willen graag dat alle kinderen weer 
volledig naar school gaan. 
 
Vorige week komt er dan woensdag een brief 
van de minister over de heropening. Daarin 
staan wettelijke verplichtingen, noodzakelijke 
maatregelen (die moet je volgen) en 
dringende adviezen.  Daarnaast werd er een 
servicedocument geleverd en vervolgens 
kwam donderdagavond de brief van de po-
raad waarin het protocol dat wij moeten 
hanteren. Pas op dat moment wisten we waar 
we ons exact aan moeten houden. 
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Een samenvatting van het geheel volgt hier in 
blauw: 
 
In zwart en cursief geven we aan hoe de school 
met deze verplichtingen, maatregelen en 
adviezen omgaat onder meer op grond van 
het protocol van de PO-raad en van een 
servicedocument van het ministerie en na 
uitvoerig overleg binnen team en 
medezeggenschapsraad. 
 
Algemeen 
A. Wettelijk verplicht 
• Blijf thuis bij klachten passend bij het 

coronavirus. Al het onderwijspersoneel, 
leerlingen en andere aanwezigen in of bij 
de school moeten volledig klachtenvrij zijn 
en anders thuisblijven. Zij blijven ook thuis 
als een huisgenoot naast milde corona 
klachten ook koorts (vanaf 38 graden 
Celsius) of last van benauwdheid heeft 

• Voor leerlingen van de basisschool geldt 
dat zij met alle klachten passend bij 
COVID-19 thuisblijven en getest worden, 
dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe 
hoesten of bekende chronische 
luchtwegklachten, astma of hooikoorts 
hebben zonder koorts en benauwdheid. 
(Deze passage is dit weekend zo 
gewijzigd). 

• Personeel houdt onderling 1,5 meter 
afstand. 

• Personeel en leerlingen hoeven geen 1,5 
meter afstand van elkaar te houden. Ook 
leerlingen hoeven onderling geen 1,5 
meter afstand te houden (maar: zie 
‘cohortering’). 

• Hygiënemaatregelen en ventilatie. De 
maatregelen rondom hygiëne en ventilatie 
blijven gelijk.  

 

 
• Medewerkers dienen voor aanvang van de 

werkzaamheden een gezondheidscheck te 
doen. 

B. Noodzakelijke maatregel 
• Personeel blijft gescheiden, ook tijdens 

pauzes en andere momenten om 
contactmomenten tussen personeel zo 
veel mogelijk te beperken. 

• Op school vindt alleen onderwijs en 
(onderwijsondersteunende) zorg plaats. 
Andere activiteiten zoals teamoverleggen 
e.d. vinden online en op afstand plaats. 

C. Dringend advies 
• Personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 

kan een mondneusmasker of face-shield 
dragen. Dit kan ook in andere groepen, 
bijvoorbeeld bij de verzorging van de 
jongere leerlingen. Het dragen van een 
mondneusmasker wordt door het OMT 
niet geadviseerd. 

• Mondneusmaskers kunnen worden 
overwogen voor leerlingen van groep 7 en 
8, wanneer zij zich binnen de school 
voortbewegen en geen afstand kunnen 
houden van andere klassen. Het 
mondneusmasker kan af, wanneer 
leerlingen een vaste zit- of staanplaats 
hebben binnen de school. 

Op de Lindenborgh: De school volgt deze 
verplichtingen en maatregelen. De 
leerkrachten dragen in de algemene ruimtes 
mondmaskers. Tijdens het lesgeven gebeurt 
dat niet. De leerkracht blijft op minimaal 1,5 
meter afstand. Daar waar nabijheid aan de 
orde is, draagt de leerkracht een medisch 
mondmaskers. Wij vragen de leerlingen van 
groep 7 en 8 een mondkapje te dragen bij het 
binnengaan en naar buitengaan van de klas en 
school. Zodra zij zitten op hun vaste plek, kan 
het kapje af. School stelt de mondkapjes 
desgewenst beschikbaar. Leerlingen mogen 
ook hun eigen mondkapjes meenemen.  



 

 Lindenkrabbels nr.07      8 februari 2021 

 
 
Wij moeten veel ventileren in de klassen. 
Tijdens de pauzes en buiten lestijd staan 
ramen en deuren tegen elkaar open. Ook 
tijdens de lessen moeten de ramen open. Wij 
willen u dan ook vragen – zeker gegeven de 
huidige weersomstandigheden – de kinderen 
“warm aan te kleden”.  
We zorgen voor reinigingsdoekjes en 
desinfectiemiddelen. Kinderen wassen hun 
handen bij het binnenkomen van de klassen. 
Zij reinigen hun tafel met reinigingsdoekjes 
voor vertrek. Er is tussen de middag een extra 
schoonmaakronde. 
 
2. Reisbewegingen 
A. Wettelijk verplicht 
• Geen wettelijke verplichtingen 
B. Noodzakelijke maatregel 
• Om contactmomenten te beperken, 

gelden gespreide begin-, pauze- en 
eindtijden. Scholen maken zelf de 
afweging op welke manier dit 
georganiseerd wordt om 
contactmomenten tussen leerlingen, 
ouders en onderwijspersoneel te 
beperken. 

• Kinderen worden door één 
ouder/verzorger gebracht en gehaald. 

• Organiseer bij brengen/halen afstand 
tussen ouders. 

C. Dringend advies 
• Kinderen van hogere groepen komen 

zoveel mogelijk zelf naar school en gaan 
zoveel mogelijk zelf naar huis. 

• Om contactmomenten tussen ouders en 
leerlingen te beperken, wordt dringend 
geadviseerd om, wanneer nodig, het 
schoolplein in te delen in verschillende 
ophaal- en brengzones. 

• Ouders/verzorgers wordt gevraagd om bij 
brengen/halen ook buiten 
mondneusmaskers te dragen. 

 
 

• Scholen wordt dringend geadviseerd om 
ook bij de doorstroom in en rond het 
gebouw alles te doen om 
contactmomenten te beperken, 
bijvoorbeeld door maatregelen als 
éénrichtingsverkeer te implementeren. 

Op de Lindenborgh: De school volgt deze 
verplichtingen en maatregelen en volgt de 
adviezen zo veel mogelijk op. Het schoolplein 
is niet opgedeeld in haal- en brengzones. 
Ouders blijven zoals normaal buiten het 
schoolplein. We vragen ouders afstand te 
houden bij het halen en brengen en meteen na 
het “afleveren” en/of “ophalen” van hun kind 
weer te vertrekken, zodat er geen 
contactmomenten zijn met andere ouders. 
In de school brengen we 
eenrichtingsverkeerslijnen aan. 
 
3. Klassen gescheiden houden (of, indien 
mogelijk, kleinere groepen) (cohortering). 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen 
te gaan door afstand te houden, pleit het 
RIVM  voor cohortering. Leerlingen worden 
ingedeeld in subgroepen en het beperken van 
contact tussen deze subgroepen. Hier valt 
bijvoorbeeld onder: vaste klassenindelingen, 
subgroepjes in de klas of koppels in de klas. 
Cohortering is een dringend advies en draagt 
bij aan het tegengaan van de verspreiding van 
het coronavirus. 
In de onderbouw wordt cohortering niet als 
mogelijk gezien. 
A. Wettelijk verplicht 
• Geen aanvullende wettelijke 

verplichtingen 
B. Noodzakelijke maatregel 
• Het is van groot belang om een accurate 

registratie bij te houden van 
klassenindelingen (en, indien van 
toepassing, subgroepen) en presentie. 

C. Dringend advies 
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• Om contacten tussen verschillende 

groepen leerlingen te beperken, geldt: 
• Zorg dat leerlingen niet onderling rouleren 

tussen verschillende groepen; 
• Organiseer buitenspelen alleen met de 

eigen klas (zonder andere klassen). Dit 
mag wél met de hele klas zonder dat de 
hele klas als overig nauw contact wordt 
beschouwd; 

• Overweeg groepjes van 5 in de klas in 
middenbouw; 

• Overweeg kleinere groepjes/koppels in 
bovenbouw (groepen 7 en 8). 

Op de Lindenborgh: De school volgt deze 
verplichtingen, maatregelen en adviezen 
volledig op. 
Iedere lesgroep is in een groep A en een groep 
B verdeeld. Lesgroep A komt de eerste week 
de ochtenden en de tweede week de 
middagen. Zo gaan alle kinderen evenveel 
naar school. 
Iedere lesgroep A en B is verdeeld in 3 
“reisgroepen”. Deze halen en brengen hun 
kinderen steeds met een verschil van 10 
minuten in breng- en haaltijd. Op deze manier 
komen ouders en kinderen zo weinig mogelijk 
in aanraking met anderen.  
Kinderen kunnen niet ruilen van A- of B-groep, 
omdat zij niet met elkaar mogen mengen. 
De kinderen worden in de groepen 4,5,6,7,8 in 
cohorten of in koppels in de klas ingedeeld, 
zodat zij zo weinig mogelijk met andere 
kinderen in de klas in aanraking komen. 
In de groepen 1,2 en 3 werken we niet in 
kleinere groepen. Deze kinderen mogen in de 
klas als één groep werken. 
Het buitenspelen gaat per klas op een 
vastgestelde tijd. De lesgroepen hebben dus 
na elkaar pauze. 
 
 
 
 

 
4. Testen/sneltesten 
 
Voor onderwijspersoneel geldt op dit moment 
dat zij voorrang krijgen bij het testen. Hierbij 
kijken we ook naar de mogelijkheid om 
onderwijspersoneel vaker van sneltesten 
gebruik te kunnen laten maken, zodat zij bij 
een negatieve testuitslag weer snel voor het 
onderwijs inzetbaar zijn. 
Kinderen die door de GGD worden gezien als 
‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- 
en contactonderzoek, worden geadviseerd om 
getest te worden. 
A. Wettelijk verplicht 
• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen 

school, leerlingen en ouders de instructies 
van de GGD. 

• Alle categorie 1- en 2-contacten gaan in 
quarantaine. Dit geldt ook voor alle 
kinderen die hieronder vallen, ongeacht 
de leeftijd. Dat betekent dat als een kind 
positief wordt getest, de hele klas in 
thuisquarantaine gaat. Wanneer een 
school heeft georganiseerd dat kinderen 
alleen contact hebben met een deel van 
de klas door vaste groepen te vormen, kan 
in overleg met de GGD bekeken worden of 
een deel van de leerlingen beschouwd kan 
worden als overige contacten (categorie 
3), waarvoor geldt testen op dag 5 na het 
laatste contact en geen quarantaine. 

• Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen 
zich (net als iedereen) zo snel mogelijk en 
op dag 5 na het laatste contact met een 
besmet persoon laten testen in GGD-
teststraat of nog 5 dagen langer in 
quarantaine. Hierbij zijn de GGD-
instructies leidend. 

C. Dringend advies 
• Zie aanbevelingen rondom cohortering, 

waardoor mogelijk niet de hele klas in 
quarantaine hoeft bij besmetting. 

•  
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• Over het testen van onderwijspersoneel is 

goede afstemming van de school met 
bestuur, (g)mr, gemeente en GDD nodig. 

 
Op de Lindenborgh: Als een kind positief wordt 
getest, gaat de gehele klas in quarantaine. Dit 
geldt zowel voor de A- als de B-groep. De 
leerkracht is immers dan ook in quarantaine 
en er kan niet gerekend worden op 
vervanging. (Dit gebrek aan vervanging geldt 
ook voor het geval een leerkracht ziek is, of 
door andere redenen niet op school kan zijn.) 
Als een kind negatief getest wordt op de 5e 
dag kan het kind weer naar school. Als een 
kind niet getest wordt op de 5e dag of later, 
moet het nog 5 dagen langer in quarantaine 
blijven. 
Als de leerkracht niet ziek is als de groep in 
quarantaine zit, kan er thuisonderwijs gegeven 
worden vanaf de dag na het ingaan van de 
quarantaine. 
 
 
5. Wat als de klas in quarantaine moet? 
A. Wettelijk verplicht 
• Een school dient zich bij communicatie 

over besmettingen op school te houden 
aan de weten regelgeving op het gebied 
van bescherming van 
persoonsgegevens/privacy. 

B. Noodzakelijke maatregel 
• Het is van belang dat de school zich 

voorbereidt op evt. afwezigheid van 
leraren en leerlingen i.v.m. quarantaines 
en/of besmetting op school. Hierbij staan 
zowel het tegengaan van verspreiding van 
het virus als continuering van onderwijs 
centraal. Denk hierbij aan 

• Communicatie naar ouders en leerlingen; 
• Onderwijsaanbod en afstandsonderwijs; 
• Afstemming met bestuur, eventueel 

nabije scholen (bijv zelfde gebouw), 
gemeente. 

 
C. Dringend advies 
• Houdt rekening met een opstartstrategie 

om na een quarantaineperiode het fysiek 
onderwijs weer te starten. 

• Onderwijspersoneel zal (op termijn) 
gebruik maken van (snel)test. 

• Leerlingen druppelen mogelijk weer terug 
naar school na negatieve testuitslagen 
vanaf dag 5, maar leerlingen kunnen ook 
langer in quarantaine blijven. 

• Maak afspraken met ouders over 
toestemming, betrokkenheid en 
aanwezigheid van de ouders bij het testen 
van hun kind. 

Op de Lindenborgh: Wij laten geen kinderen 
op school testen. Het besluit om al dan niet 
hun kind te laten testen is volledig aan de 
ouders in de thuissituatie. Wij maken dan ook 
geen afspraken met ouders over toestemming, 
betrokkenheid en aanwezigheid van de ouders 
bij het testen van hun kind 
Op de 1e lesdag nadat er een besmetting is 
geconstateerd, is er geen thuisonderwijs. De 
leerkracht is immers dan ook in quarantaine, 
moet testen en er kan niet gerekend worden 
op vervanging. (Dit gebrek aan vervanging 
geldt ook voor het geval een leerkracht ziek is, 
of door andere redenen niet op school kan 
zijn.). 
 
Omdat wij het niet verantwoord achten met 
de hele groep te werken in deze periode op 
grond van de veiligheid voor kinderen en 
medewerkers, hebben we besloten de indeling 
in twee groepen (A en B) te maken. 
Dan is er de keuze om elke groep elke dag te 
laten komen, of de groepen om de dag. 
We kunnen op de door ons gekozen manier de 
veiligheid voor ieder zo goed mogelijk bieden.  
 
Daarbij hebben we gekozen voor ochtend-
middaggroepen om zo alle kinderen elke dag  
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op school te laten zijn. De kinderen willen 
graag weer naar school en kunnen dat op deze 
manier elke dag. Daarnaast hoeven de 
kinderen op deze manier niet een volledige  
dag “zichzelf redden onder begeleiding van 
hun ouders”, omdat er de dag dat zij niet op 
school zouden zijn, geen thuisonderwijs is. Het 
dagdeel dat zij nu niet op school zijn, werken 
zij aan de uitwerking van de lesstof waar zij 
het vorige lesmoment over zijn geïnstrueerd. 
Dit zou voor de kinderen gemakkelijker 
moeten werken en zou ook minder 
afhankelijkheid van de begeleiding door 
ouders moeten opleveren. 
Ouders moeten hierdoor 1 x halen en 1 x 
brengen op een dag.  
 
Daarbij blijft de school noodopvang bieden in 
situaties dat ouders niet in staat zijn opvang te 
realiseren. Dat betekent dan voor school extra 
maatwerk (ze draaien mee in dezelfde 
lesgroep, maar mogen niet mengen met de 
andere kinderen) dat we graag leveren, voor 
de kinderen betekent het dat zij in de 
noodopvangsituatie niet mogen mengen met 
andere leerlingen (want die zitten in een 
andere subgroep). 
 
We gaan dit de komende 9 schooldagen zo 
proberen. In deze periode zullen we bezien hoe 
het na de voorjaarsvakantie verder gaat. 
We hopen dat we u door deze toelichting meer 
inzicht heb kunnen geven waarom we de 
zaken zo doen zoals we nu doen. 
We wensen u veel succes en gezondheid de 
komende periode. 
 
====================================== 
 
 
 
 
 

 
 
TREFWOORD: 
In de komende periode zijn de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
Voelen (week 7 t/m 10) 

Inhoud:  

• Invoelen en aanvoelen, aanraken of 
mijden.  

• Gevoel of verstand volgen.  

• Grenzen aanvoelen, nabijheid of 
afstand. 

 
Bijbel:  
• Jezus wordt geraakt door mensen 

(Matteüs 9);  
• Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15);  
• Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19);  
• Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 

9);  
• De blindgeborene (Johannes 9);  
• Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 

21-28). 
 
 
KWINK 
Voor de inhoud van Kwink in de komende 
periode verwijs ik u naar de bijlagen. 
 

Met vriendelijke groet,                                    
Jack Lubberman, directeur 

De volgende Lindenkrabbels verschijnt op 4 
maart. 

 

 


