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Aanpassingen Covid 

Hieronder een deel uit het voorschrift dat wij vanuit het ministerie ontvingen: 

 

Eerst is het van groot belang om te 

benadrukken dat de basismaatregelen 

blijven gelden en eenieder zich dient te 

houden aan de basisregels.  

• Blijf thuis bij klachten passend bij het 

coronavirus of ga direct naar huis bij 

het ontstaan van klachten gedurende 

de dag en laat je testen. Kinderen 

met verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen en 

keelpijn) mogen naar school. 

Attendeer ouders op de beslisboom, 

waarmee zij zelf kunnen bepalen of 

leerlingen naar school kunnen of thuis 

moeten blijven.  

• Zij blijven ook thuis als er een 

quarantaineadvies geldt. Dit geldt 

voor zowel kinderen als volwassenen.  

• Als één persoon in de groep/klas 

besmet is hoeven de kinderen in de 

groep niet meer in quarantaine en 

hebben ze geen standaard 

testadvies. Wel is het advies te testen 

bij klachten, ook bij alleen milde 

klachten (verkoudheid of keelpijn).  

• Medewerkers doen dagelijks voor 

aanvang van de werkzaamheden 

een gezondheidscheck. Als een van 

de vragen met ‘ja’ wordt 

beantwoord, dan moet de 

medewerker thuisblijven en zich laten 

testen.  
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• Eenieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en niest in de elleboog. Handen wassen 

gebeurt in ieder geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het 

(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen. 

Een alternatief voor handen wassen met water en zeep kunnen reinigingsdoekjes voor de handen 

zijn.  

• Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.  

Aan de maatregelen in dit kader liggen de volgende doelstellingen ten grondslag:  

• De (geringe) risico’s voor alle betrokkenen zo klein en beheersbaar mogelijk maken.  

• De continuïteit van onderwijs zoveel mogelijk waarborgen.  

• Een focus op de praktische invulling, met regelruimte voor scholen en besturen 

 

A. Verplichte maatregelen – dit betreffen maatregelen die wettelijk verplicht zijn of worden. Scholen 

moeten deze maatregelen onder alle omstandigheden opvolgen.  

B. Noodzakelijke maatregel – dit betreffen maatregelen die zijn gebaseerd op de adviezen in het 

generiek kader van het RIVM. Scholen dienen deze maatregelen onder alle omstandigheden op te volgen. 

C. Geadviseerde maatregel – dit betreffen maatregelen die niet verplicht zijn en niet in alle situaties 

haalbaar zullen zijn. We verwachten dat scholen deze maatregelen zo goed mogelijk invoeren, rekening 

houdend met hun eigen context. Met name uit de C categorie hebben wij deze week met MR en 

teamleden besproken hoe dit voor ons, u en uw kinderen ingevuld wordt en wat dit concreet betekent. 

Hieronder een en ander uitgewerkt.  

 

Naar school komen  

Op basis van de huidige ervaringen en de rust die dit bij de start van de school geeft, blijven kinderen op 

de huidige wijze, en via de nu geldende toegangsdeur zonder ouders de school in komen. (Kleuters 

verzamelen nog vooraf op het plein voordat ze naar binnen gaan. Andere groepen gaan zelfstandig naar 

binnen toe.  

Ouders in de school 

• We willen heel graag, met beperkingen van te grote volle groepen u ook weer de gelegenheid 

geven om in de klassen te komen kijken. De opzet hoe we dit concreet vormgeven is in concept 

klaar en zal volgende week worden vastgesteld.  

• Hulpouders zullen waar nodig weer gevraagd gaan worden door de leerkrachten. 

• Koffie inloop met directie zijn weer gepland. Dinsdag 5 oktober, wo 1 december, vr 4 februari , ma 4 

april en  dinsdag 7 juni. Deze dagen kunt u ook al terugvinden in de kalender op Social Schools.  

• Luizencontroles starten weer na de herfstvakantie. 

• Bijeenkomsten die in Covid periodes effectief anders georganiseerd zijn, zullen ook in die vorm 

worden voortgezet.  

• Is uw kind wat vergeten, kunt u dit gewoon weer tot in de klas wegbrengen.  

traktaties 

• Ouders van jarige kleuters vieren de verjaardag weer mee in de klas. Hiervoor wordt met de 

leerkracht een tijd afgesproken.  

• Ouders van jarige kinderen vanaf groep 3 brengen de traktatie mee tot in de klas.  

• Traktatie mag ook weer niet voorverpakt zijn.  

 

Schoolkeuze advies ouders groep 7 & 8 

Ouders van de kinderen uit groep 7 & 8 ontvangen komende week (uiterlijk vrijdag) informatie over het 

voortgezet onderwijs, de uitleg hoe ons advies tot stand komt, aangevuld met de relevante data. Dit is een 

van de voorbeelden waarbij we gezien hebben dat deze wijze een prima werkend alternatief is voor een 

fysieke bijeenkomst. 

 

 

MR 
De medezeggenschapsraad (MR) is weer fysiek bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering van dit 

schooljaar. De samenstelling is licht gewijzigd; juf Mirja vervangt juf Simone die haar maximale termijnen had 

volgemaakt. Daarnaast is ouder Joost Kranenburg de afgevaardigde voor de MR in de overstijgende GMR 

van alle Allente scholen.  
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Naast het bespreken van en instemmen op de schoolgids 2021-2022 en het schoolplan 2020-2024 is er met 

het voorstel van de hoogte van de ouderbijdrage door de oudervereniging ingestemd. Ook het MR-

jaarplan voor dit schooljaar is vastgesteld. 

Agendapunten waar het langst over gesproken is, zijn de coronamaatregelen en hoe ouders weer in de 

school toegelaten EN betrokken kunnen worden en de ontwikkelingen van het IKC. De bouwtekeningen zijn 

inmiddels gepresenteerd aan de buurt en aan de ouders (online). De oudergeleding van de MR heeft 

n.a.v. de online presentatie vragen gesteld over het niet beantwoorden van de vragen uit de chat. Dit was 

een misverstand. De presentatie en de verzamelende vragen met de antwoorden kunt u terugvinden op 

de website van het IKC (www.ikcsp.nl). De zorgen over de beperkte draagwijdte van deze IKC website 

worden gedeeld en aan de directie is gevraagd om aan te sturen op maximale inspanningen van de 

projectgroep van het IKC om ouders te informeren en te betrekken. 

Onze vergaderingen, die openbaar zijn, zijn gepland op: 

Type overleg  Datum Waar? 

MR 09-11-2021 Online 

MR 19-01-2022 PJS 

MR 17-03-2022 Online 

MR 16-05-2022 Online  

MR 29-06-2022 PJS 

Meer weten over de MR? In een extra bijlage of via onderstaande linkt vindt u het jaarplan van de MR.  

 mr_jaarplan_2021-2022_v10.pdf (aldryn-media.io)  

Mocht u iets met ons willen delen of bespreken dan kunt u een mail sturen naar: mr-

pausjohannes@allente.nl 
 

 

Schoolgids 2021-2022 

De schoolgids van dit jaar is afgelopen week in de MR vergadering formeel vastgesteld. U kunt deze vinden 

op onze website via de volgende link. Schoolgids (pausjohannesschool.nl) Wij verspreiden deze al een 

aantal jaren niet meer op papier. Mocht u een papieren versie willen ontvangen dan kunt u hierom vragen.  

 

 

GGD 
Vanuit de GGD zal bij de leerlingen die geboren zijn in 2016 (januari-juni) op donderdag 7 en dinsdag 12 

oktober door de doktersassistente de groei worden gemeten en een ogentest en gehoortest afgenomen 

worden. Kinderen die geboren zijn tussen juli-december 2016 volgen later dit schooljaar. 

Ook staat het meten en wegen van de leerlingen uit 2011 op de planning (met kleding aan, zonder 

schoenen). 

De betreffende ouders hebben hierover eerder thuis bericht ontvangen. 

Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld kunt u deze vóór 7 oktober aan uw kind meegeven om op 

school in te leveren. 

Team jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Noorden 

 

Goede doelen actie van oud leerlingen 
Wij, 4 Meiden van het Jan Arentsz, waaronder een oud leerling, hebben uw hulp nodig. Wij zitten in de 4de 

klas en hebben een schoolopdracht gekregen om geld in te zamelen voor een goed doel. Wij hebben 

gekozen voor het goede doel, Armoedefonds en hebben een doel om €50,- in te zamelen wat ten goede 

komt van dit fonds. Van 30 september tot 14 oktober kunt u flessen waar statiegeld op staat inleveren. 

Grote flessen en kleine flesjes. De kinderen kunnen de flessen bij de ingangen van de school 

neerzetten. Met vriendelijke groet, 

Joyce Koning, Andrea Polling, Joy vd Aar en Denise Snippe 

Van het Jan Arentsz.  
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