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De Tillegraaf 

Aan alle ouders en verzorgers, 
 

1. Specifieke maatregelen 

2. Onderwijs 

3. Noodopvang 

4. Besmet, verkouden? Wat nu? 

5. Hygiëne 

6. Gymnastiek 

7. Ouders 

8. Traktaties 
 

Algemeen 

Donderdagmiddag is Team Partoer in een digitale 

zitting bijeengeweest. Op de belangrijkste punten 

hadden we elkaar gelukkig snel gevonden. Onze 

besluiten kunt u verderop vinden. De MR is bij 

elke stap betrokken geweest. Elke paar weken 

kijken we of de maatregelen die genomen zijn 

herzien of aangepast moeten worden of niet.  

Natuurlijk is elke situatie anders, en dat vraagt 

ook om flexibiliteit. Gelukkig zijn kinderen ook nu 

geen grote verspreiders van corona. Toch willen 

we met zijn allen het zekere voor het onzekere 

nemen. De onderstaande maatregelen en 

afspraken zijn gebaseerd op de protocollen van de 

Primair Onderwijs Raad, RIVM en GGD. Het is 

onmogelijk om alle situaties die zich voor gaan 

doen hieronder te beschrijven. Daarom geldt: wij 

volgen het advies van de GGD. 

We hebben met heel veel verschillende belangen, 

inzichten en emoties, te maken. Waarbij de 

actuele situatie in Tytsjerksteradiel ook zeer zeker 

een rol speelt. We hebben getracht voor iedereen 

duidelijke besluiten te nemen. Een veilige school 

voor kinderen, ouders en personeel is ons doel. 

We willen uw kinderen zo ontzettend graag weer 

op school zien en weer verder helpen in hun 

ontwikkeling. We hopen echter wel dat u begrijpt 

dat het personeel zich veilig moet voelen. 

Onderstaande maatregelen voldoen wat ons 

betreft. Op dit moment. 

 

1. Specifieke maatregelen 

• Naar school brengen 

Ouders wordt gevraagd een mondkapje te dragen 

bij het naar school brengen van de kinderen. Voor 

zover het mogelijk is vragen wij of kinderen uit de 

groepen 7 en 8 zelfstandig naar school kunnen 

komen, dus niet halen en brengen.  

• Mondkapjes voor leerlingen 

Aan leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 wordt 

door het personeel dringend gevraagd buiten het 

lokaal een mondkapje te dragen. Dit doen we om 

verspreiding van het corona-virus door de school 

zo klein mogelijk te maken. In de klas en op het 

speelplein hoeft geen mondkapje gedragen te 

worden. Het mag wel. In alle adviezen van het 

ministerie wordt de aandacht gevestigd op de 

groepen 7 en 8. Op ’t Partoer is er echter ook een 

combinatiegroep 6/7. 

Mogen leerlingen eigen mondkapjes dragen? Ja 

dat mag. Zolang het maar hygiënisch is. We 

hebben op school ook een voorraad. 

• Mondkapjes voor personeel 

Wij willen altijd het goede voorbeeld geven. Goed 

voorbeeld doet immers goed volgen. Personeel 

draagt in de gangen en gezamenlijke ruimtes een 

mondkapje. 

Leerkrachten dragen mondkapjes in de klas als zij 

dat zelf willen, bv bij een hulpronde. 

• Afstand en kleine groepjes groep 6&7&8 

Vaste groepjes van 2 tot 4 leerlingen voor de 

komende 2 weken. Samenstellen van groepjes 

doet de leerkracht. Alle groepjes blijven in het 

eigen lokaal. Hierdoor willen we het aantal 

verkeersbewegingen door de school beperken. En 

Communicatie 

a. Algemene schoolzaken: partoer@opo-
furore.nl of 0511-461980 

b. Leerlinggebonden: met de leerkracht via 
Parro 
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kan mondkap-gebruik door kinderen 

geminimaliseerd worden. De 1,5 meter onderlinge 

afstand geldt alleen voor groepjes, dus niet tussen 

individuele kinderen. 

• Afstand en kleine groepjes groepen 4&5 
Op ’t Partoer wordt al jaren met tafelgroepjes 

gewerkt. Dat blijft dus ook zo. Wel wordt gekeken 

of de afstand tussen de groepjes onderling 

voldoende is.  

• Afstand en kleine groepjes groepen 1&2&3 

Hier hoeven geen aanpassingen ingedaan te 

worden. Dit zou met name in de groepen 1&2 het 

spelend leren onmogelijk maken.  

• Pauzetijden 

De pauzes op ’t Partoer waren al gespreid tussen 

10.00 en 11.00. Er mag met de hele klas gespeeld 

worden in de buitenlucht.  

 

2. Onderwijs 

We zijn geen regeltjesmachine, we zijn 

onderwijsmensen die niets liever willen dan 

kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. 

Dáár willen we het en dáár moeten we het over 

hebben. De eerste lesdagen zullen gericht zijn op 

groepsvorming. Na 7,5 weken elkaar niet zien is 

dat ook hard nodig. Sociale vaardigheden en 

samenwerkingsopdrachten vormen de kern. 

Uiteraard wordt er ook gerekend, getaald en 

gelezen (in groep 3 ook met een leestoets).  

 

3. Noodopvang 

Er is geen noodopvang meer op school. Indien u 

na schooltijd noodopvang nodig hebt omdat u een 

cruciaal of vitaal beroep hebt kunt u contact 

opnemen met de kinderopvangorganisaties.  

 

4. Besmet, verkouden: wat nu?? 

Algemeen: 

Mensen raken besmet. Dat is niet iets dat we 

expres doen, het overkomt je. Erg vervelend voor 

iedereen. Maar geen reden om boos te worden 

op de besmette leerling of gezin. Je wordt niet 

voor je plezier ziek. Laten we het gezellig houden 

met elkaar. Er is al stress genoeg. 

En voor alle helderheid: wij stellen testen niet 

verplicht. Dat doet de GGD. Wij stellen wel eisen 

aan terugkeer van leerlingen en personeel in het 

onderwijsproces: na een test is dit vijf dagen, 

zonder test is dit 10 dagen. 

a. Uw kind is besmet, wat nu? 

Als uw kind besmet is dan mag het niet naar 

school. Van ouders verwachten we dat zij zo snel 

mogelijk met school contact opnemen via 

partoer@opo-furore.nl of 0511-462980. U hebt 

van de GGD tegen die tijd al een advies gekregen 

hoe u thuis en hoe school dient te handelen. Wij 

zullen ook altijd contact opnemen met de GGD. 

Op school houden we bij welke kinderen dicht bij 

elkaar zitten. We houden niet bij met wie een kind 

allemaal speelt in de pauzes. Dat is ondoenlijk. Wij 

waarschuwen altijd alle ouders van de eigen klas 

via de mail en/of Parro, en nemen telefonisch 

contact op met de ouders bij wie uw kind in het 

‘tafelgroepje’ heeft gezeten. De GGD beslist 

uiteindelijk of alleen het tafelgroepje of de hele 

klas in quarantaine moet.  

• De hele klas/groepje moet thuisblijven?  

Indien volgens de GGD de klas in zijn geheel thuis 

moet blijven, en ook de leerkracht(en), dan is het 

weer het thuisonderwijs zoals tijdens de 

schoolsluitingen. Over hoe dat zal gaan wordt u 

op dat moment wel geïnformeerd. 

b. Moeten de overige kinderen in de klas nu ook 

getest worden?  

Dit hangt helemaal van het advies van de GGD af. 

De GGD geeft nu (4 februari 2021) aan dat 

kinderen die zich laten testen en waarvan de 

uitslag negatief is na 5 dagen quarantaine weer 

naar school mogen. Kinderen die niet getest zijn 

mogen pas na 10 dagen quarantaine naar school. 

Nogmaals, de ouders van het besmette kind en 

school krijgen van de GGD aparte adviezen.  

c. En naast dit ene besmette kind zijn er ook nog 

andere broertjes/zusje in het gezin, wat nu? 

In geval iemand van het gezin besmet is moet het 

hele gezin in quarantaine, dus ook broertjes en 

zusjes. De andere kinderen in die klassen kunnen 
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gewoon naar school. Er is immers (nog) geen 

besmetting bewezen bij de broertjes/zusjes.  

d. Iemand in mijn gezin is besmet, wat nu?  

In dat geval hebt u al contact gehad met de GGD. 

Volg hun adviezen op. We vertrouwen er op dat u 

school zo snel mogelijk informeert.   

e. Mijn kind is verkouden, wat nu? 

Verkouden betekent niet automatisch dat uw kind 

ook besmet is. De schoolregels zijn wat dat betreft 

niet veranderd: neem contact op met de GGD! Wij 

volgen het advies dat door de GGD aan u wordt 

gegeven. En merken wij onder lestijd dat uw kind 

verkouden wordt of erger verkouden wordt dan 

nemen we meteen contact op met de ouders met 

het verzoek uw kind van school te halen.  

f. De leerkracht is besmet, wat nu? 

De leerkracht moet thuis blijven. Voor de klas: we 

volgen het advies van de GGD. Geen situatie is 

gelijk, dus kunnen GGD-adviezen afwijken.   

g. Ik durf mijn kind niet naar school te sturen, of 

mijn kind durft niet naar school? Wat nu? 

Indien u twijfels hebt, neem dan contact op met 

de directie van school. Karel Beke is bereikbaar op 

0511-462980 of k.beke@opo-furore.nl  
 

5. Hygiëne 

Garanties geven we niet, we garanderen wel dat 

we ons uiterste best doen. 

a. Ventileren 

Er staan altijd ramen open. En in bijna alle lokalen 

kunnen de schuifwanden ook open. In de pauzes 

wordt alles goed tegen elkaar open gezet. Ook in 

de winter. De hele school beschikt over goed 

functionerende en goedgekeurde 

ventilatiesystemen.  

b. Handhygiëne 

Elke ochtend, bij binnenkomst, dienen leerlingen 

en personeel hun handen te desinfecteren. Dit is 

ook voor het eten en drinken in de pauzes en na 

het buitenspelen. We hebben op school 

voldoende voorraad.  

 

6. Gymnastiek 

De sporthal is nog gesloten. Buitengym mag wel. 

Als het weer het ook maar een beetje toelaat zal 

Meester Christiaan buiten gymlessen verzorgen. 

Hopelijk kunnen we komende week een keer 

schaatsen op de ijsbaan.  
 

7. Ouders 

Helaas mag u nog steeds het gebouw niet in en 

het plein niet op. De regels van voor de 

december-sluiting zijn onveranderd. Ouders van 

groep 1 en 2 leerlingen mogen hun kinderen ook 

weer ophalen vanaf het kleuterplein. We wijzen u 

erop dat het plein ook bereikbaar is vanaf de 

Tjalling Haismastraat (bus route) waardoor ouders 

elkaar niet (minder) tegen hoeven te komen bij de 

onderbouw ingang van het plein. Komt u niet te 

vroeg en blijf niet op of bij het schoolplein 

napraten wanneer u uw kind opgehaald heeft. 

Alle andere ouders kunnen helaas het plein niet 

op. Wij vertrouwen er op dat u ook buiten het 

plein op 1,5 meter afstand van elkaar blijft.  
 

8. Traktaties 

De afgelopen 7,5 weken zijn veel kinderen jarig 

geweest. Zij hebben allemaal een verjaardags-

kaartje van school gehad. En hoe vervelend het 

ook is, deze kinderen kunnen niet alsnog 

trakteren. Dat zou teveel van het goede zijn. 

Kinderen die vanaf 7 februari jarig zijn mogen dit 

weer wel. Maar… alleen voorverpakte traktaties 

of fruit met schil. Dus geen zelfgemaakte 

brownies en cupcakes. 
 

Tot slot 

Alles staat en valt met het gebruik van ons gezond 

verstand. En ja, het is niet mis wat er gebeurt in 

de wereld. En we moeten heel wat met elkaar, 

ouders en personeel, presteren om kinderen een 

sociaal en veilig leven én onderwijs te geven. Dan 

doen we graag en met plezier. Totdat we tegen 

grenzen aan botsen. En dan overleggen we met 

elkaar. Team Partoer heeft er vertrouwen in dat 

we op basis van bovenstaande ons onderwijs 

goed en veilig kunnen geven. Wij hopen dat u ons 

dit vertrouwen ook schenkt.  
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