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Doel 
 
Deze kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de 
school (gedeeltelijk)kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, 
cognitief en vakinhoudelijk) zo goed mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de 
mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel mogelijk beperken. We streven naar een 
school als zone ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. 
De invulling is afhankelijk van: 
· Het RIVM/GGD-advies 
. Protocol basisonderwijs, versie 3 februari 2021 
· Afspraken op bestuursniveau Bijeen. 
· Afspraken op schoolniveau (ouders en leerkrachten) 
 
100% van de leerlingen, alle dagen op school. 
 

 

Afspraken op bestuursniveau Bijeen: 
 

• Alle leerlingen gaan vanaf 8 februari 2021 volledig naar school. 

• Het thuisonderwijs stopt met ingang van 8 februari, leerkrachten concentreren zich weer 
op het onderwijs in de groep. 

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

• Tussen personeelsleden en leerling geldt het dringende advies om afstand te bewaren. 

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

• Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school, met uitzondering van de 
ouders van de TSO.  

• Alle ouders wordt gevraagd om bij het halen en brengen van hun kinderen én het 
verzorgen van TSO/klaarovertaken een mondneusmasker te dragen.  

• Personeel wordt dringend geadviseerd om te werken met een face-shield of andere 
beschermingsmiddelen. 

• De school zorgt ervoor dat de kinderen vaak hun handen wassen. 

• Na school gaan de leerlingen zo snel mogelijk naar huis. 

• Contact en overleg tussen ouders/verzorgers vindt alleen digitaal of telefonisch plaats. 

• Er wordt gebruik gemaakt van gespreide aanvang- en ophaaltijden.  

• Om het aantal verkeersbewegingen te beperken blijven alle leerlingen over.  
 
 

 

  



 

Op obs De Posthoorn werken we vanuit de principes van SEL (Kees van Overveld). 

  
Na een (lange) periode van lockdown hebben leerlingen tijd nodig om weer te wennen aan een 
schoolse setting en het omgaan met elkaar in volledige groepen. Kinderen kunnen angstig of boos 
zijn na zo’n onzekere tijd en misschien hebben zij (in hun omgeving) zelf ook te maken gehad met 
de gevolgen van het Coronavirus. Gelukkig gaan we vanaf 8 februari weer een beetje verder terug 
naar ‘normaal.’ Vanaf 8 februari komen onze leerlingen alle dagen weer naar school. 
 

 

 

 

Ouders/verzorgers in de school 
Zolang de Coronamaatregelen voor volwassenen nog van kracht blijven (1,5 meter afstand, 
thuiswerken) komen er nog steeds geen ouders op ons plein en in ons gebouw. Dit, om het risico 
van besmetting tussen volwassenen zo veel mogelijk te verminderen. Om deze reden zullen er tot 
nader orde ook geen bieb-ouders in de school aanwezig zijn (in tegenstelling tot het najaar).  
Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouders/verzorgers, conform richtlijn RIVM. 
Alle oudergesprekken vinden digitaal of telefonisch plaats. Ouders van 4-jarigen die voor het eerst 
naar school gaan, mogen de eerste wen/schooldag hun kind tot aan de schooldeur brengen. 
 
 
TSO-ouders en Oversteekouders 
TSO-ouders en klaar-overs vormen hierop een uitzondering. Zij kunnen buiten de school hun 
hulptaken uitvoeren. Wij vragen hen om tussen 12.00-13.00 uur de pleinwacht te lopen zoals 
voorheen, met een mondneusmasker op. De hesjes voor de Klaarovers hangen om 14.45 uur klaar 
in het fietsenhok.  
 
Externen in de school 
Tot de voorjaarsvakantie zullen er geen externen in de school komen (logopedie, HVO/GVO). Na 
de voorjaarsvakantie wordt dit opnieuw overwogen. Studenten kunnen hun stage wel vervolgen.   
 
Brengen, halen, afscheid nemen 
Het is verstandig om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan/brengen. Wij vragen u om uw 
kind, indien dat mogelijk is, zelfstandig (fietsend, lopend) naar school te laten komen, zodat er zo 
min mogelijk volwassenen tegelijk bij elkaar komen en de 1,5 meterregel minder/niet meer 
uitvoerbaar is.  
 
Als u uw kind wel komt brengen, vragen we u om uw afscheid buiten het plein zo kort mogelijk te 
houden en daarna meteen te vertrekken. Kinderen worden door maximaal 1 volwassene 
gebracht/opgehaald. Er mogen volgens de richtlijnen geen verschillende klassen samen 
buitenspelen. Dit maakt vóór schooltijd samen spelen niet mogelijk: leerlingen komen direct naar 



binnen door hun eigen ingang. Er wordt gebruik gemaakt van gespreide schooltijden en hun eigen 
in/uitgangen: 

Inloop 8.20-8.30 uur, start 8.30 uur Groep 3-4 en groep 7-8 

Inloop 8.30-8.40 uur, start 8.40 uur Groep 1-2 en groep 5-6 

Einde schooldag 14.50 uur Groep 3-4 en groep 7-8 

Einde schooldag 15.00 uur Groep 1-2 en groep 5-6 

 
Afstand houden 
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd geldt dat zij onderling de afstand van 1,5 meter op school 
niet hoeven aan te houden. Wel blijft het zeer wenselijk dat zij 1,5 meter afstand houden van de 
leerkracht én blijft het verplicht dat de leerkrachten onderling minimaal 1,5 meter afstand van 
elkaar houden.  
Wilt u met uw kind(eren) bespreken dat zij zo min mogelijk fysiek contact met de leerkrachten 
zoeken?  
 
Jassen en tassen 
Leerlingen hangen bij binnenkomst hun jassen en tassen aan de kapstok op de normale plek.  
 

  

Hygiënemaatregelen 

• We verwachten van u dat alle geleende spullen (bijvoorbeeld devices, oplaadsnoeren, 
muizen, koptelefoons) op maandag 8 februari volledig gedesinfecteerd teruggeeft mee 
naar school. Deze dienen, voorzien van de naam van uw kind, ingeleverd te worden bij de 
eigen leerkracht. 

• Groep 1-4 maakt gebruik van de kleuteringang, groep 5-8 maakt gebruik van de 
hoofdingang.  

• Er zullen in elke klas maatregelen worden getroffen om extra schoon te kunnen maken en 
handen te kunnen wassen: desinfecterende handgel, zeeppompje, papieren handdoekjes. 

• Bij binnenkomst in het gebouw worden de handen gedesinfecteerd.  

• Bij binnenkomst en vertrek uit de klas worden de handen gedesinfecteerd.  

• Er wordt, elke dag in elke groep die op school is, herhaald hóe de handen gewassen 
moeten worden. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten/niezen in de elleboog. 

• Zo min mogelijk aan het gezicht zitten.  

• Wij melden ons als school bij de GGD als wij meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben.  

• Personeelsleden wordt geadviseerd persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (face-
shields/ mondneusmasker).  

• Leerlingen van groep 7-8 dragen in de school tijdens bewegingen door de gang en klas 
een mondneusmasker. Dit masker mag af als zij op hun vaste zitplaats in de klas zitten. Wij 
vragen de leerlingen van groep 7-8 ook om onderling afstand te houden als dat kan. 

• Er is in de midden- en bovenbouw voor gekozen om NIET met vaste viertallen (groep 5-6) 
en tweetallen (groep 7-8) met afstand tot andere leerlingen te gaan werken. Er is 
onvoldoende ruimte in de klassen en gangen om looproutes met minimaal 1,5 meter 
afstand te kunnen bewerkstelligen. Dit levert niet-werkbare situaties op en garandeert 
niet dat kinderen elkaar niet kunnen besmetten. We benadrukken wel het belang van 
onderling afstand houden als dat kan. Gevolg is wel dat bij een positieve testuitslag van 
een leerling of leerkracht, de hele groep voor minimaal 5 dagen in thuisquarantaine zal 
moeten gaan.  



• Volgens het protocol hoeft tussen leerkrachten en leerlingen in de onderbouw geen 
afstand te worden gehouden. Wel proberen we fysiek contact zo veel mogelijk te 
beperken, zodat onze vaste leerkracht (60+) zo veilig mogelijk kan werken. Om die reden 
worden leerlingen die ‘een ongelukje’ hebben gehad (het blijven jonge kinderen, kan 
gebeuren), tijdelijk niet verschoond door de leerkracht. Ouders worden gebeld en moeten 
het kind komen ophalen. Na verschoning thuis mag de leerling weer naar school. Als u van 
uw eigen kind weet dat het nog (net) niet helemaal goed zindelijk is, of af en toe in de 
broek plast als uw kind heel ingespannen speelt, dan zou u er voor uw kind voor kunnen 
kiezen tijdelijk met luierbroekjes te werken.  

• Er mag geen speelgoed van thuis worden meegebracht naar school. Dit geldt voor alle 
groepen.  

• Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik door 
meerdere leerlingen met regelmaat ontsmet.  

• Ook materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt, worden 
met regelmaat ontsmet.  

• Dagelijks intensieve schoonmaak.  

• Er wordt volgens protocol gewerkt in vaste cohorten. Op onze school is er een splitsing 
aangebracht in leerlingen van de onderbouw (gr 1-4) en bovenbouw (gr 5-8). Zij gebruiken 
een andere ingang en komen niet/zo min mogelijk in elkaars compartiment van de school. 
Leerlingen van diverse groepen worden niet gemixt, ook al zou dat qua aantallen soms 
gunstig uit kunnen pakken.  

• Er wordt goed gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Er is een duidelijk afgebakend 
gebied in de groep, waar alleen de leerkracht mag komen.  

• Alle klassen spelen apart van elkaar buiten, pauzemomenten zijn hier op aangepast. 
Tussen 12.00-13.00 uur helpen ouders ons bij de tussenschoolse opvang op het plein. De 
ingeroosterde ouders wordt verzocht een neusmondmasker te dragen. 

 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Kleine pauze 10.30-11.00 10.00-10.15 9.45-10.00 10.15-10.30 

Grote pauze 13.00-13.45 12.00-12.30 11.30-12.00 12.30-13.00 

• Na 13.45 uur wordt beschikbare pleintijd in overleg verdeeld over gr 3-8. 

• Voorafgaand aan het buitenspelen zullen de leerkrachten de regels met betrekking tot 
intensief contact met de leerlingen worden besproken.  

• Aan een cohort worden vast onderwijspersoneel gekoppeld per dag.  

• Looproutes: per klas worden looproutes van en naar het lokaal/toiletten en in/uitgang 
besproken met de leerlingen.  

• Toiletgebruik: elke groep krijgt een specifiek jongens/meisjestoilet aangewezen, rekening 
houdend met de cohorten, passend binnen de looproute van de school, waar alleen 
leerlingen van die groep(en) gebruik van mogen maken. Ook na toiletgebruik worden de 
handen goed gewassen, volgens protocol. 

• Als een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 
personeelslid naar huis. Leerlingen moeten in dat geval direct worden opgehaald.  

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

• Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald.  
 

 

Thuisblijfregels (conform richtlijnen RIVM) - gezondheid leerlingen 

• Leerlingen met coronagerichte klachten blijven thuis. De beslisboom is hierin leidend.  

• Leerlingen met corona-gerelateerde klachten worden zo mogelijk getest door de GGD, met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s). 



• Leerlingen/leerkrachten die klachten vertonen die veroorzaakt worden door een andere 
oorzaak (bijvoorbeeld hooikoorts), zijn wel welkom op school.  

• In geval van een positief geteste leerling/leerkracht gaat de hele klas in thuisquarantaine. 

Leerlingen en onderwijspersoneel kunnen zich (net als iedereen) op dag 5 na het laatste 

contact met een besmet persoon laten testen in GGD-teststraat. Na het kunnen tonen van 

een negatieve testuitslag mag de leerling/onderwijspersoneel na 5 dagen in quarantaine 

weer naar school.  

• Als u besluit om uw kind na 5 dagen niet te laten testen, wordt de 

thuisquarantaineperiode verlengd tot 10 dagen.  

Er moet worden gewerkt met een zeer krappe personele bezetting. Ook al is dit in de beslisboom 
mogelijk wel toegestaan, toch vragen wij u om zéér terughoudend te zijn met het naar school 
sturen van uw verkouden kinderen. Zij kunnen immers ook de leerkrachten aansteken. Vervanging 
is schaars. Verkouden leerkrachten mogen niet naar school, moeten eerst worden getest en 
daarmee bestaat de kans dat een hele klas met enige regelmaat geen onderwijs kan volgen als er 
geen vervanging beschikbaar is. Daarom ook het volgende:  

• Als een huisgenoot in afwachting is van een testuitslag, doen wij een dringend beroep op u 
om uw kind (in afwachting van die uitslag) uit voorzorg thuis te houden. Na een negatieve 
testuitslag van het gezinslid kan uw kind dan onmiddellijk weer naar school. Het helpt 
enorm om veilig te kunnen werken. Hierin wijken wij af van het protocol. 

 
 
Niet alle situaties kunnen in deze kwaliteitskaart worden afgedekt, al is onze insteek om zo volledig 
mogelijk te zijn. In individuele gevallen waarbij twijfel is over al dan niet thuisblijven, treedt u in 
overleg met de school. We zullen dan samen kijken welke afspraken er gemaakt moeten worden. 
Dat is maatwerk. 

 

 

 

 

Tijdelijke aanpassing van de lestijden 
Als gevolg van het besluit om wel TSO- ouders toe te laten op de school en het schoolplein, kan er 
ook hulp bij het overblijven plaatsvinden zoals we dat gewend zijn. De maatregelen brengen wel 
met zich mee dat alle kinderen moeten overblijven om het aantal verkeersbewegingen te 
beperken. 
Tot nader bericht (maar uiterlijk de laatste schooldag van het huidige schooljaar) blijven we 
werken met de volgende gespreide aanvang- en eindtijden: 

 Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 

Maandag 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 

Dinsdag 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 

Woensdag 8.40-12.15 uur 8.30-12.05 uur 8.40-12.15 uur 8.30-12.05 uur 

Donderdag 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 

Vrijdag 8.40-12.00 uur 8.30-12.00 uur 8.40-15.00 uur 8.30-14.50 uur 

 
 

 

Onderwijsaanbod 
 
Groep 1-2 op 10 februari wel naar school 



Woensdagmorgen 10 februari gaan de leerlingen van groep 1-2 wel naar school. Dit is een wijziging 
t.o.v. de jaarplanning. Wij gaan er zonder tegenbericht vanuit alle leerlingen van groep 1-2 deze 
ochtend op school te zien. 
 
Periode tot de voorjaarsvakantie 
De komende weken zal in alle groepen de nadruk liggen op de terugkomst naar school, 
groepsvorming, veiligheid. We noemen dit ook wel de Zilveren Weken. Ook zullen er mogelijk 
enkele (methode)toetsen worden afgenomen om mogelijke hiaten in de lesstof snel in kaart te 
brengen en onze lesstof daarop aan te kunnen passen. Naast extra aandacht voor taal, lezen, 
spellen en rekenen wordt er vooral veel tijd ingeruimd voor creatieve en culturele vakken. Dit sluit 
goed aan bij de groepsvormende fase die we samen opnieuw ingaan.  
Tot in elk geval de voorjaarsvakantie zullen er geen gymlessen worden gegeven in de Wenning. Wel 
proberen we zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden voor beweging die ons 
schoolplein/veld ons biedt.  
 
Na de voorjaarsvakantie 
Ná de voorjaarvakantie worden ook de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuuronderwijs, enz) weer helemaal opgepakt. 
Vanaf week 10 (8 maart) zullen in groep 3-8 Cito toetsmomenten plaatsvinden. Daarnaast worden 
in deze periode alle leerlingen ook sociaal-emotioneel gevolgd aan de hand van ons 
leerlingvolgsysteem Zien! (gr 3-8) en de leerlijnen sociaal-emotionele ontwikkeling van ParnasSys 
(gr 1-2). 
Er moet veel gebeuren in minder tijd. Daarom zullen scherpe keuzes worden gemaakt in basisstof 
en ‘extraatjes.’ We gaan terug naar de basis: het verzorgen van goede lessen voor onze leerlingen. 
Al het andere is op dit moment echt bijzaak.  
 
Peuters Bijeen 
Peuters Bijeen, gepland op dinsdagmiddag 9 februari, komt te vervallen. 
 
Activiteiten: 

Alle activiteiten waarbij externen in de school nodig zijn vinden online plaats, worden afgezegd of 
verschoven naar een later tijdstip in het schooljaar. Tot nader bericht zullen onze klassen niet op 
excursie gaan buiten de school.  
 
Groep 8 
Evenals voorgaande jaren adviseren wij kansrijk. Wij hebben hoge verwachtingen van onze 
leerlingen. In de week na de voorjaarsvakantie worden de ouders van groep 8-leerlingen benaderd 
over het niveau-advies voor plaatsing in het VO en de inschrijving van hun kind op de school van 
hun keuze. 
De leerlingen van groep 8 worden in de komende maanden extra voorbereid op de overstap naar 
het VO door juf Annet.  
In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen bij alle leerlingen van groep 8. Als de Centrale 
Eindtoets hoger uitvalt dan het gegeven VO-advies, wordt het schooladvies heroverwogen met 
ouders en in overleg eventueel aangepast. Dit is beleid dat in voorgaande jaren ook al werd 
gehanteerd. 
 
Onderwijs op afstand bij individuele leerlingen in quarantaine 

• Wanneer een enkele, individuele leerling in thuisquarantaine moet gaan, is onderwijs op 
afstand voor leerlingen van groep 3 tot en met 8 in beperkte mate mogelijk. Dit wordt 
vormgegeven zoals dat ook in het najaar met leerlingen in quarantaine is gegaan, in nauw 
overleg met de leerkracht. Dit is maatwerk.  



 
Onderwijs op afstand bij een volledige klas in quarantaine 

• Wanneer bij een positieve test een hele klas in quarantaine moet gaan, zal er op de eerste 
dag van de quarantaine géén onderwijs op afstand worden verzorgd. Deze dag zal worden 
gebruikt om de benodigde materialen voor onderwijs op afstand te verspreiden.  

• Vanaf dag twee tot en met dag vijf van de thuisquarantaine worden dan online-lessen 
gegeven zoals deze ook de afgelopen thuiswerkperiode zijn gegeven. Dit geldt óók voor de 
leerlingen van groep 2 én 1. De leerkracht doet dit dan altijd vanuit huis; hij/zij is immers 
zelf ook in quarantaine. Hiermee bestaat de kans dat de kwaliteit en rust die u nu van ons 
gewend bent niet helemaal geëvenaard kan worden.  

• Op quarantainedag vijf adviseren wij alle leerlingen die in quarantaine zitten zich te laten 
testen. Indien u ons daarna een negatieve testuitslag van uw kind kunt overleggen, is hij/zij 
vanaf dag zes weer welkom op school. Vanaf dag zes ligt onze focus weer volledig op het 
verzorgen van fysiek onderwijs op school omdat er vanaf dag zes druppelsgewijs steeds 
meer kinderen weer naar school zullen komen.  

• Als u ervoor kiest om uw kind niet te laten testen, wordt de thuisquarantaineperiode 
verlengd tot tien dagen. Tijdens het tweede deel van deze quarantaine wordt aan deze 
(groep) leerling(en) een (t)huiswerkpakket aangeboden. Er vindt géén onderwijs op afstand 
plaats.  

• Als de leerkracht zelf besmet en ziek is, proberen we een vervanger te vinden die de online 
lessen kan verzorgen op dag twee tot en met vijf. Vanaf de zesde dag zal de vervanger op 
school gevraagd worden om de lessen te geven. Ook dan zullen er door de vervanger alleen 
fysieke lessen worden gegeven en kunnen leerlingen die nog in quarantaine zitten werken 
aan hun (t)huiswerkpakket. 

 
Regels met betrekking tot een leerling/personeel met een positieve testuitslag: 

• Wanneer een leerling/personeelslid positief is getest op corona moet hij/zij minstens 7 
dagen in isolatie blijven en uitzieken. De leerling/het personeelslid mag pas weer naar 
school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. 

 

 

Praktisch 
Zorgt u als ouder voor kleding die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden en kan worden 
'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.).  
 
De ventilatie in onze lokalen voldoet aan alle eisen die er gesteld worden. Wel vragen we u om de 
weersvooruitzichten in de gaten te houden. Warme kleding wordt aanbevolen, omdat in elke 
pauze er volop wordt geventileerd; de ramen gaan dan tegen elkaar open. Het kan dan erg koud 
zijn bij terugkomst in de klas en het duurt even voordat de temperatuur in het lokaal dan weer op 
peil is.  
 
Wilt u eten en drinken meegeven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen 
lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit). Trakteren mag, mits voorverpakt. 
Als het weer het toelaat lunchen we buiten. 
 
De schoolfruitactie zal weer worden opgepakt. Vanaf woensdag 10 februari eten we tot nader 
bericht elke woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit dat door de school wordt aangeboden. 
Daarnaast blijven we het drinken van water in de kleine pauze promoten. 
 



Omdat alle leerlingen over moeten blijven, vragen we u een (gezond) lunchpakket en extra drinken 
mee te geven naar school. Water is natuurlijk altijd voor handen op school, ook in de 
middagpauze! 
 
Met leerlingen die inmiddels of bijna 4 jaar (ge)worden (zijn), neemt juf Ingrid contact op. 
 
Bieb op school – De geleende boeken van de schoolbieb blijven op school. 
 
Er zijn geen mogelijkheden om onze devices uit te lenen zolang er klassen fysieke lessen op school 
krijgen. Voor het volgen van onderwijs op afstand zult u dan gebruik moeten maken van een eigen 
device. Niet in elk gezin is een vanzelfsprekendheid dat er een laptop voorhanden is waarmee de 
kinderen hun schoolwerk kunnen doen. Het is de vraag van alle gezinnen die dat nodig hebben de 
weg naar Stichting Leergeld Hoogeveen weten te vinden. 
Gezinnen met een netto-inkomen tot max 120% van het minimum kunnen een beroep op Stichting 
Leergeld doen. Momenteel mogen / kunnen er geen huisbezoeken worden afgelegd. Ouders wordt 
gevraagd een afschrift van hun loonstrookje of uitkering aan ons te mailen. Aanvragen kunnen 
uitsluitend worden gedaan via de website  https://www.leergeld.nl/hoogeveen/doe-een-
aanvraag/ . Deze informatie is ook terug te vinden op onze website: www.obsdeposthoorn.nl. 
 
 

 

 

Noodopvang + BSO 
 
De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in kwetsbare 
posities komt met ingang van 8 februari 2021 te vervallen. Alleen bij een volledige sluiting van de 
school, wordt er weer noodopvang ingericht.  
 
BSO :  
Op de BSO is wel noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Dit is 
maatwerk.  Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met de BSO waarmee u een contract heeft 
gesloten.  
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