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Waddinxveen, 5 februari 2021, 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

Deze brief is bedoeld om duidelijk te maken hoe we open gaan en hoe we gaan 
starten in ons nieuwe gebouw.  

Vooraf: we vinden veel herkenning en bemoediging in de woorden die Jezus uitsprak 
in Johannes 14:  
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn 
Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een 
plaats voor u gereed te maken. 

Er is beroering, verwarring genoeg. Maar: er is een dimensie die boven onze werkelijkheid 
uitstijgt. Er mag vertrouwen zijn in onze God en Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Hij geeft ons 
een woning, een plek van geborgenheid. En wie twijfelt en tobt: als het anders was, dan had Hij 
het ons gezegd. Hij ging ons voor. We hebben uitzicht. 

Voordat we praktisch uitleggen wat we gaan doen willen we dit benoemd hebben. Hij zorgt 
voor ons, Hij gaat met ons mee. Het betekent ook dat we, met vallen en opstaan, toch in rustig 
vertrouwen onze weg proberen te gaan. 

Het is de inzet van MT en team om, binnen de wettelijke kaders en maatregelen en adviezen 
een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren voor de kinderen waarin ze kunnen leren en 
ontwikkelen en groeien. Dat betekent dat we een aantal regels en afspraken moeten maken en 
dat we daarbinnen de ruimte zoeken om dit te realiseren. Uw medewerking hierbij is 
onontbeerlijk en gewenst. 

Ook willen we als compleet Bethelteam u bedanken hoe u een weg vond in thuisonderwijs. We 
zijn erg trots op onze ouder-achterban en we zijn ons ervan bewust dat we ook collega-scholen 
hebben die op dit punt een veel pittiger opdracht hebben dan wij. We ervaren uw inzet als 
steun.  

Naast de vraag hoe we het onderwijs vormgeven, speelt mee dat ook het nieuwe gebouw voor 
het eerst voor 100 % gevuld is met alle kinderen. Dat betekent nieuwe gewoonten, meer 
afspraken dan anders. Wilt u daarom deze brief goed op u laten inwerken. Dat scheelt een hoop 
onnodig ‘gedoe’. 

We werken verschillende onderwerpen  uit op drie niveau’s: 

A. Wettelijk verplicht – dit betreffen maatregelen die wettelijk verplicht zijn.  

B. Noodzakelijke maatregelen – dit betreffen maatregelen die zijn gebaseerd op de nadere 
bepalingen in het generiek kader dat het RIVM op heeft gesteld. Scholen moeten deze 
maatregelen onder alle omstandigheden opvolgen. 

C. Dringend adviezen – dit betreffen maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties 
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haalbaar zullen zijn. Over de eerste twee categorieën hoeven we niet in 
discussie te gaan, het is zoals het is. We kunnen er wat van vinden, maar 
hierin zijn we geen gesprekspartij. Met name in de derde categorie 
maken we keuzes en die delen we met u. Ze zijn tot stand gekomen in 
overleg en afstemming met de MR en team en doen recht aan onze eerder benoemde inzet. 
 
In het algemeen gelden de volgende regels met betrekking tot heropening: 

• De school geeft fysiek onderwijs aan alle leerlingen. 

• Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht. 

• De school is open, tenzij… 

• Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het 
verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft; 

• De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat 
teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging 
beschikbaar is. 

• Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen we over naar onderwijs op afstand. 
Het kan in zo’n situatie ook een optie zijn om terug te schakelen naar een halve dagen 
model, waarbij we kinderen in kleinere groepen bijvoorbeeld om de dag op school 
hebben. 
 

1. Algemene coronamaatregelen 
 

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 de leerlingen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school mogen. Ook in het 
geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts kan een leerling naar school.  
We hanteren nu nog de beslisboom zoals die staat op de website, maar we willen u dringend 
vragen hier wel prudent mee om te gaan om kinderen laagdrempelig bij verdenkingen op corona 
thuis te houden. Er komt mogelijk ook een strengere beslisboom. Hoe zorgvuldiger ouders 
hiermee omgaan, hoe groter onze kans als school om zo min mogelijk besmettingen op te 
lopen. Voorkomen van besmettingsgevaar helpt andere ouders en ons als school in het leveren 
van onderwijs. 
 
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. Onderling houdt het 
personeel wel afstand en zijn de overleggen digitaal. 

 
Hygiënemaatregelen en ventilatie. De maatregelen rondom hygiëne blijven gelijk.  De 
ventilatie in het gebouw wordt opgeschroefd. De installatie wordt hierop ingesteld en 
we monitoren het CO2-gehalte. We zetten de ramen open en in de pauze luchten we 
maximaal. 
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Mondkapjes bij leerkrachten en kinderen:  

Wij kiezen ervoor om geen mondkapjes te dragen of te vragen in school 
voor kinderen en leerkrachten. Wel voor incidentele bezoekers. Als een 
groep 7 of 8 leerkracht dit zelf wel wil is daar ruimte voor en mag dit groep specifiek en dag 
specifiek wel worden gevraagd, maar geen van de collega’s in deze groepen staat er nu zo 
in. We vinden ‘zo gewoon mogelijk’ belangrijk. Dit geldt ook kwetsbare collega’s.  Als 
kinderen een mondkapje zelf willen dragen is daar ruimte voor. Er is vrijheid van geweten. 
Van gasten in school vragen we dit wel in de gangen. Ouders komen niet in school. Hierin 
zijn we strikt. Strikter dan in de tijd dat we met minder kinderen binnen waren in het 
nieuwe gebouw. Uitzondering maken we voor ouders van de instroomgroep en ouders die 
maandag een kleuter hebben die moeilijk naar binnen durft. Dan wel graag met mondkapje 
en afbouwen zodra mogelijk. We verzoeken u vriendelijk om bij het brengen en halen van 
de kinderen op het schoolplein een mondkapje te dragen.  
 

2. Reisbewegingen 
 

Noodzakelijke maatregel 

• Om contactmomenten te beperken, gelden gespreide begin-, pauze- en eindtijden. In 
onze school geven we dit als volgt vorm:  

• Bij de kleuters worden de kleutergroepen verdeeld. Groep 1/2a en 1/2c mogen de 
kinderen van 8.20 uur tot 8.30 uur brengen. De ouders van de groepen 1/2b en de 
instroomgroep mogen hun kinderen van 8.30 uur -8.40 uur brengen. Met klem vragen 
we u hier strikt in te zijn. Niet eerder komen en niet later komen dan aangegeven. 
Eerlijk: er zijn ouders die hier zich eerder niet goed aan hielden. We spreken u hier op 
aan. 

• Voor de overige groepen geldt: de kinderen zijn vanaf 8.20 uur welkom in de klas. Zij gaan 
direct na aankomst naar de klas. Er wordt voor schooltijd niet op het plein gespeeld. 
Pleinwacht ziet hier op toe. De inloop is tot 8.35 uur dan zijn alle kinderen binnen.  

• Ophalen gaat op dezelfde manier. Groep 1/2a en 1/2c worden om 14.05 uur opgehaald. 
Kinderen van groep 1/2b en de instroomgroep worden 14.15 uur opgehaald. 

• De middenbouw is om 14.10 uur buiten, zo hoeven ouders van kleuters en een 
middenbouwer niet lang te wachten. We verwachten dat de bovenbouw zelfstandig van 
en naar school gaan. 

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

 

 
B. Dringend advies 

• Kinderen van hogere groepen komen zoveel mogelijk zelf naar school en gaan zoveel 
mogelijk zelf naar huis. 

• Ouders staan niet op het plein, alleen kleuterouders. Middenbouw ouders bij de 
middenbouw fietsenstalling en bovenbouw ouders zijn er als het goed is zo weinig mogelijk.  

• 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.  
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Looproutes zijn middels een filmpje al een keer aangegeven: 
https://youtu.be/3jkEsMGqkdA 
 
Op de plattegrond hieronder wordt e.e.a. ook weergegeven:  
 

Kort en goed: 
- Kleuterouders naderen de school ALLEEN via ingang BSO. Uw fiets kan daar op de 

stoep of op Waddepad worden neergezet bij zebrapad. 
- Groep 3 en 4 komen via hoofdingang Lindengaarde naar binnen, fiets in nabije 

fietsenhok 
- Ouders groep 3 en 4 wachten op Waddepad; 
- Kinderen groep 5 en 6 hebben eigen ingang, fietsen zijkant school, tegenover groep 6 
- Kinderen groep 7 en 8 komen via ingang t.o.  gymzaal binnen.  

 
Toelichting op deze keuze: Op termijn is het de bedoeling dat er een 30 km zone komt met 
twee zebrapaden en aan beide zijden van de weg voor school parkeerplaatsen. We willen de 
Lindengaarde leeg laten qua parkeerbelasting. Graag uw medewerking hierin. Aan deze keus 
ligt bewonersoverleg en ambtelijk contact met gemeente Waddinxveen ten grondslag. 
 
Toch moet er hier meer gezegd worden: 
 
Er zijn nu al ouders die hun kinderen ‘afzetten’ tegenover het voetpad waar je de 
Groensvoorde oploopt. Kinderen steken daar over en het levert nu al gevaarlijke situaties 
op. Een kritiek punt! De buurt attendeert me hierop. Iets eerder parkeren, even uitstappen 
en brengen is een simpele oplossing. Of even parkeren op het parkeerterreintje aan de 
overkant. 

https://youtu.be/3jkEsMGqkdA
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Verder zien we ouders fietsend over het voetpad gaan en dan zich 
manoeuvreren langs lopende mensen. Dit geeft echt geen pas. Waarom 
geven we uw kinderen verkeer?  
 

3. Klassen gescheiden houden (of, indien mogelijk, kleinere groepen)  

 
Dringend advies 

Om contacten tussen verschillende groepen leerlingen te beperken, geldt dat we ervoor zorgen 
dat leerlingen niet onderling rouleren tussen verschillende groepen; 

• Dit betekent geen klasdoorbrekend werken (bijvoorbeeld begrijpend lezen met zowel groep 7 
als groep 8 kinderen), wel verrijkingsklas in aangepaste vorm, wel Spaans in aangepaste vorm, 
wel voor de kinderen in    Remedial Teaching  en Onderwijsassistentie zal  zoveel mogelijk 
binnen de eigen klas plaatsvinden. De collega’s die wel werken met kinderen uit verschillende 
groepen houden zoveel mogelijk wel afstand en zetten de kinderen in groepjes op veilige 
afstand van elkaar. 

• Ook zal een deel van de begeleiding digitaal blijven plaatsvinden; we doen wat we kunnen. 

• Gym kan en mag gegeven worden. Advies is zoveel mogelijk buiten, maar binnen mag. We gaan 
van beide mogelijkheden gebruik maken, afhankelijk van het weer. 

• Op het plein spreken we plekken af welke groep in de pauze waar op het plein speelt. We 
delen het plein op en zetten ook spelmaterialen in.  

 

Gewoontevorming 

Om direct op het plein te werken aan goede gewoontevorming lopen we tot de 
voorjaarsvakantie zelf pleinwacht. Na de voorjaarsvakantie vragen we u weer volgens 
inzetrooster de beurten in te vullen en aanwezig te zijn. Vanaf de voorjaarsvakantie, in de 
maand maart lopen er een leerkracht mee met de ouders. We dragen dan groene hesjes 
zodat helder is wie er toezicht houdt. Er volgt een instructiefilm over wat er van u wordt 
verwacht. Ook het meelopen van de leerkrachten in maart is bedoeld om goede 
gewoontevorming op het plein te bevorderen zodat daarna de pleinwacht en de regels die 
gelden volstrekt helder zijn voor iedereen. 

 

Werken met cohorten/ kleine groepjes die onderling afstand houden. 

Het is ons streven om dit te realiseren. De praktijk zal weerbarstig zijn, mogelijk kan het wel 
degelijk schelen in het voorkomen van het naar huis moeten sturen van een hele klas bij een 
individuele besmetting.  We streven naar minimaal 3 cohorten, bijvoorbeeld 3 rijen. We laten 
de kinderen zoveel mogelijk met hun buurman/vrouw samenwerken. Het is een streven, we 
vinden de praktische uitvoerbaarheid hiervan ontzettend ingewikkeld. Mochten we te maken 
krijgen met veel besmettingen, dan kunnen we overstappen op halve klassen. Op deze manier 
is, indien de situatie zich onverhoopt voordoet de 1,5 meter beter te regelen. 
 

4. Testen/sneltesten 
 

Kinderen die door de GGD worden gezien als ‘nauw contact’ of ‘overig contact’ vanuit bron- 
en contactonderzoek, worden geadviseerd om getest te worden. 
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A. Wettelijk verplicht 

• Als er een besmetting plaatsvindt, volgen school, leerlingen en ouders de 
instructies van de GGD. 

• Alle ‘nauwe’ 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 zonder test 
nog 5 dagen langer in quarantaine. Hierbij zijn de GGD-instructies leidend. 
 
We vragen u hier zorgvuldig in te handelen. We melden de ouders van een groep een 
besmetting. We doen dit zonder een naam te noemen, tenzij we van de ouders van het 
betreffende kind toestemming daarvoor hebben gekregen.  
 

5. Wat als de klas in quarantaine moet? 
 

• Zodra de klas in quarantaine moet wordt zo spoedig mogelijk afstandsonderwijs gegeven. Er 
volgt een ophaalmoment, device gaat mee naar huis en werkboeken en schriften. We doen dat 
op dezelfde manier als dat we dat de afgelopen weken deden.  

• Leerlingen met ouders die ervoor kiezen hen niet te laten testen op dag 5, zullen dag 6-10 
eveneens afstandsonderwijs ontvangen. 

• Er zal geen noodopvang zijn in deze periode. 

 

6. Toetsen en rapporten en tien-minuten-gesprekken 

 

U ontving vanmorgen een uitnodiging om zich op te geven. Vrijdag voor de vakantie ontvangt u 
een uitnodiging in  teams van de leerkrachten met een gesprekstijd. We geven eerst twee 
weken les, hebben dan vakantie en geven weer een week les. Pas daarna nemen we toetsen af 
en zullen we eind maart, begin april separaat deze resultaten met u delen. De kinderen van 
groep 1 en 2 ontvangen geen rapport, de groepen 3 t/m 8 ontvangen een rapport met 
voornamelijk resultaten die voor het thuisonderwijs zijn behaald. We leggen dit in het rapport 
nader uit in een aparte brief. Groep 8 ouders krijgen via de leerkracht nader bericht over 
eindtoets en advisering. 

 

7. Laatste aandachtspunten: 

 

- Maandag laten we alle kinderen per groep in een rondleiding het hele gebouw zien; 

- Maandag hebben we per groep een fijn moment in het kader van de opening - een 
verrassing; 

- Maandag nemen de kinderen sloffen mee als het heeft gesneeuwd… 

- Verschillende groepen, vooral de groepen die later op de maandag staan ingeroosterd 
krijgen al gym. Geeft u de gymspullen maar mee, dan zijn ze alvast hier.. 

- Vrijdag 19 februari, voor de voorjaarsvakantie sluit de school om 12.00 uur. 
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We hopen dat u zo voldoende informatie hebt, we beseffen dat het veel 
is. We hebben respect voor alle standpunten, meningen. We hopen dat 
onze koers helder is en verbindend werkt. We varen helaas op zicht en 
niet op coördinaten die vastliggen. Hebt u vragen, opmerkingen, geeft u een mailtje, een 
telefoontje. We staan u graag te woord. ( directie@nhsbethel.nl ) 

 

Deze koers is in overleg met MR en team bepaald. Een woord van dank aan de MR voor het 
meedenken op de korte termijn is op zijn plaats. We hopen dat onze besluiten goed en 
praktisch zorgen voor een stabiele situatie.  

 

Een hartelijke groet van het managementteam, 

 

Annemarie Hagen 

Lianne van der Spek 

Aart Jan Damsteeg. 
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