
 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Nog even de nieuwe regels die ingaan op 11 mei als de school weer opengaat. 

Ouders in de school: 

Hoe vervelend wij het ook vinden, veiligheid gaat op dit moment boven gastvrijheid. Wij hebben dan ook 

besloten dat het voor ouders niet is toegestaan om het schoolgebouw te betreden. 

Leerlingen worden gebracht en gehaald op de aangegeven tijdstippen en schoolpleinen zoals hieronder 

weergeven. Er zullen medewerkers op het schoolplein staan om leerlingen te ontvangen. 

Aangepaste lestijden, aankomst en vertrek 

Om de stroming van ouders en leerlingen meer te spreiden rond de school hebben wij de haal- en brengtijden 

van de leerlingen aangepast. Wij maken hiervoor onderscheid in leerlingen die door hun ouders gebracht en 

gehaald worden en leerlingen die met de taxi naar school komen  

Leerlingen die met ouders naar school komen: 

Welke klas Tijdstip brengen Tijdstip ophalen Waar 

OB1 & OB2 (kleuters) Tussen 08.50 en 09.00 uur Om 14.30 uur Kleuterplein (achterkant 
van de school) 
 
 

OB3 & OB4 & alle 
klassen van de 
middenbouw & 
bovenbouw 

Tussen 08.50 en 09.00 uur 
 

Om 14.30 uur 
 
Woensdag om 11.45 
uur 

Plein aan de voorzijde van 
de school (op en rond het 
‘groene veld’) 

Wij vragen u met klem om leerlingen op de aangegeven tijden te brengen en te halen en ook direct weer te 
vertrekken. Alleen dan houden we het rustig en veilig rond de school. 

 

 

Leerlingen die met een taxi naar school komen: 

Welke klas Tijdstip aankomst Tijdstip vertrek Waar 

Alle klassen Tussen 08.30 en 08.45 uur 
               

Om 15.00 uur 
 
Woensdag 12.15 uur 

Op het schoolplein aan 
de voorzijde van het 
schoolgebouw 

Leerlingen zullen zowel bij aankomst als bij vertrek begeleid worden door medewerkers van de school. 

 

Vakanties, vrije dagen & studiedagen: 

We houden vast aan de vastgestelde vrije dagen, studiedagen en vakanties in het rooster dat u aan het begin 

van het schooljaar heeft ontvangen. 

Taxivervoer: 

Wij adviseren u om, wanneer uw kind gebruik maakt van taxivervoer, contact op te nemen met het taxibedrijf 

om aan te geven dat u per 11 mei weer gebruik wilt maken van hun diensten. 

Richtlijnen bij ziekte of verkoudheid: 

Net als voor de sluiting van de scholen mogen leerlingen niet naar school komen wanneer: 

- Er sprake is van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden) of 

koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mag uw kind weer naar school komen. 



- Er iemand anders in het gezin verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft 

mag uw kind weer naar school. 

Wij vertrouwen erop dat u deze regels strikt zult volgen. Wanneer uw kind tijdens de schooldag verkouden of 

ziek wordt zullen wij u bellen om hem of haar direct op te halen. 

Ziekte bij leerkrachten en vervanging: 

Zoals u van ons gewend bent zullen wij bij ziekte van een collega proberen deze door een eigen teamlid te laten 

vervangen. Echter kunnen wij, gezien de situatie m.b.t. het Coronavirus niet altijd garanderen dat dit ook gaat 

lukken. In een geval van tekort aan personeel kan het voorkomen dat wij moeten kiezen om een klas niet naar 

school te laten komen. In dit geval zullen wij u zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen. Wij vragen hiervoor uw 

begrip. 

Naast bovenstaande zaken zijn er een aantal elementen die voor u als ouder niet direct zichtbaar zijn maar 

invloed hebben op de wijze waarop wij met onze leerlingen zullen werken. Vandaar dat wij die dan ook graag 

met u delen. 

Hygiëne in de school 

Hygiëne is in deze tijd heel belangrijk. Vandaar ook dat wij allemaal bij binnenkomst en na ieder pauze onze 

handen wassen met zeep. Daarbij zullen we papieren handdoekjes gebruiken. Ook zal er gedurende de dag 

extra schoonmaakrondes gehouden worden om de school schoon te houden. 

Pauze en inrichting schoolpleinen 

De pauzetijden worden aangepast. Er komen worden meer pauzes ingeroosterd waardoor wij met minder 

klassen tegelijk naar buiten gaan. Iedere klas krijgt een eigen deel op het plein toegewezen. Daarnaast zal er 

tussen pauzes extra tijd geroosterd worden zodat de leerkrachten en leerlingen elkaar niet kruisen bij de 

toegangsdeuren. 

 

Routing door de school 

We zullen gaan werken met 1 richtingsverkeer door de school. Dit kan betekenen dat er af en toe omgelopen 

moet worden maar voorkomt dat wij elkaar in de smalle gangen moeten kruisen. Als onderdeel van deze 

routing krijgen de klassen een eigen ingang toegewezen. Zowel de route als ingangen worden door middel van 

duidelijke bordjes aangegeven. 

Inrichting leslokalen 

Waar voor leerlingen de anderhalve meter regel niet geldt vinden wij het toch belangrijk om deze in de klassen 

zo veel mogelijk aan te houden. Wij zullen dit dan ook vertalen in de inrichting van het lokaal door bijvoorbeeld 

de tafels meer uit elkaar te schuiven en de gangpaden in de klas breder te maken. Dit doen wij omdat wij onze 

leerlingen willen leren omgaan met de aanpassingen die zij aankomende tijd in de maatschappij steeds meer 

zullen tegenkomen. 

 

Praktijklessen, gymnastiek en judo 

Deze lessen zullen niet direct per 11 mei starten. We zullen aankomende periode gebruiken om te kijken welke 

lessen, onder welke voorwaarden opgestart kunnen worden. 

Logopedie 

Logopedie zal gaan starten voor de leerlingen die instaat zijn om zelfstandig met onze logopedisten aan het 

werk te gaan. Leerlingen die afhankelijk zijn van een individueel begeleider zullen, vanwege de beperkte ruimte 

in de behandelkamers, voorlopig geen logopedie ontvangen. Wij zoeken voor deze leerlingen naar 

alternatieven. 

 

 

 



Trakteren 

Hierin volgen wij de richtlijn van de PO-raad, daarin wordt afgeraden om de kinderen te laten trakteren op 

school en in de klas. Wilt u uw kind dus géén traktatie meegeven. 

Tot slot 

Het zal voor onze leerlingen best even wennen zijn om weer naar school te gaan. Zeker nu er ook een aantal 

zaken anders zullen gaan. Natuurlijk nemen wij hier ruim de tijd voor en zullen onze leerlingen hier stap voor 

stap in begeleiden. Zoals altijd worden wij bij opvallende zaken graag op de hoogte gehouden. Wij zullen 

opvallende zaken op school, op onze beurt, ook met u delen, zoals u dit van ons gewend bent. 

 

Rest mij nog u namens het hele team van de Leo Kannerschool hartelijk danken voor de plezierige 

samenwerking van de afgelopen tijd. Wij zijn ons er van bewust dat het organiseren van thuisonderwijs veel 

van u gevraagd heeft en zijn onder de indruk over de wijze waarop u dit heeft aangepakt. Wij pakken vanaf nu 

het stokje graag weer over en hopen dat iedereen gezond zal blijven. 

 

 

 

Met hartelijke groet, 

 

Paul van der Vijver 

Locatiedirecteur Leo Kannerschool SO 


