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De Tillegraaf 

De laatste Corona-Tillegraaf was van 29 maart. 

Bijna een half jaar geleden. In de tussentijd is de 

landelijke regelgeving veranderd. En sinds deze 

week is er ook veel veranderd voor het onderwijs. 

Uitgangspunten voor Team Partoer en de 

Medezeggenschapsraad: veilig voor iedereen en 

het goede uit de corona-tijd behouden. Deze 

corona-Tillegraaf is bedoeld om uit te leggen wat 

er op school veranderd. Hopelijk is het de laatste 

corona-Tillegraaf! 

 

Voor leerlingen 

• Besmetting in de klas 

Tot nu toe was de standaardregel: is er één 

leerling besmet dan moet de hele klas naar huis. 

De nieuwe regel is dat alleen het tafelgroepje naar 

huis moet. De GGD definieert dit als nauw 

contact. Deze regel is echter voor het onderwijs 

onduidelijk. Kinderen lopen immers de hele dag 

door elkaar en zitten in verschillende 

samenstellingen in de klas. Indien een leerling 

besmet is dan willen we dit zo snel mogelijk 

weten. We zullen dan meteen contact zoeken met 

de GGD voor advies. Hierbij tekenen we wel aan 

dat geen enkel geval hetzelfde is. En we blijven de 

adviezen van de GGD & RIVM opvolgen. Alle 

ouders in de klas worden sowieso van de 

besmetting op de hoogte gebracht en van de 

besluiten door school. 

 

• Snotterende kinderen 

Kinderen die verkouden zijn mogen gewoon naar 

school. Pas als een kind meerdere corona-

verschijnselen heeft dan vragen wij u dringend uw 

kind thuis te houden en te laten testen. Via Parro 

stelt u de leerkracht hiervan op de hoogte. Ook 

wij kunnen u bellen met de vraag uw kind van 

school te halen omdat uw kind corona-

verschijnselen heeft. Dit verandert dus niet.  

 

• Ingang kleuters 

Die blijft nog buiten. We vinden dit beter dan dat 

alle ouders, kinderen en kinderwagens door de 

kleuteringang naar binnen gaan. Dat is een heel 

gedrang. Als later in het jaar blijkt dat de huidige 

lokaaldeuren toch overlast geven bij regen en 

sneeuw kunnen we het altijd nog aanpassen.  

 

• Pauzetijden buitenspelen 

De pauzetijden van de groepen zijn wat verder uit 

elkaar getrokken sinds mei 2020. Dit om te 

voorkomen dat te veel kinderen tegelijkertijd 

buiten waren en zo eventuele besmettingen over 

te brengen. De gespreide pauzetijden blijven zo. 

Het is namelijk wel zo rustig en prettig spelen nu 

op de speelpleinen.  

 

• Hygiëne 

Leerlingen blijven bij binnenkomst, bij eten & 

drinken en pauzes hun handen desinfecteren.  

 

• Afstandsonderwijs 

Tijdens de schoolsluitingen en quarantaines 

hebben we zo goed en kwaad als we konden 

digitaal onderwijs aan geboden voor de groepen 4 

t/m 8. Dat blijven we ook doen als kinderen 

vanwege quarantaines thuis zitten. Zij zullen wel 

instructie krijgen. Het beantwoorden van 

individuele vragen is al een stuk lastiger. Het bleek 

dat dit de orde in de klas niet ten goede kwam. En 

ook al willen we iedereen helpen, er zitten 

grenzen aan wat wij kunnen bieden.  

 

Voor ouders & verzorgers 

• Schoolplein 

De 1,5 meter afstand hoeft niet meer 

gehandhaafd te worden. Dat betekent dus ook dat 

u op het schoolplein geen afstand meer hoeft te 

houden.  
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• Ouders in de school 

Vanaf begin dit schooljaar mochten ouders weer 

de school in. Dat is tijdens de 10-minuten 

gesprekken ook gebeurd. We konden echter in 

school geen garantie geven op 1,5 m afstand. Nu 

dit vervallen is mag u de school weer in. We 

vragen u dit echter wel te beperken tot 

noodzakelijke mededelingen aan de leerkrachten. 

Sommige ouders zijn nog nooit de school in 

geweest omdat hun kind tijdens de pandemie op 

school is gekomen. U bent van harte welkom om 

na schooltijd een keer te komen kijken.   

 

• Activiteiten 

De afgelopen anderhalf jaar zijn we terughoudend 

geweest ouders te vragen om mee te helpen met 

allerlei schoolse activiteiten. Dat gaan we nu weer 

wel doen. We hopen dat u positief reageert op 

verzoeken van leerkrachten. Uw kinderen vinden 

het leuk als u meehelpt op school. 

 


