
 
          30 april 2020 
Beste ouders/verzorgers van SBO de Welle, 
 
Volgens afspraak ontvangt u hierbij de richtlijnen voor het openen van de school vanaf 11 mei.    
De school gaat op alle schooldagen voor alle leerlingen open.  
De MR is akkoord met de inhoud van deze brief.  
 
SBO de Welle past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.  
Dat betekent dat kinderen en volwassenen thuisblijven bij de volgende klachten:  

• Verkoudheid 
• Niezen 
• Hoesten 
• Keelpijn 
• Moeilijk ademen 
• Koorts 

Kinderen en volwassenen mogen pas weer naar buiten als er 24 uur geen klachten meer zijn.                                                           
Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in het huishouden thuis.  

• Teamleden en kinderen met Corona gerelateerde klachten komen niet naar school  
• Teamleden met Corona gerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak  

Vanaf 11 mei gaan we t/m 19 mei (verwachting is dat er op 12 mei weer een persconferentie is 
van het kabinet) uit van de volgende basis richtlijnen: 
 

• We hanteren de RIVM-regels en de gezondheid van alle betrokkenen bij SBO de Welle staat 
centraal.  

• Tussen volwassenen onderling en tussen kinderen en volwassen is er altijd anderhalve 
meter afstand. Tussen leerlingen onderling is dit niet nodig. 

• Vanaf 11 mei moeten wij 100% fysiek onderwijs (5 dagen per schoolweek) bieden.  
• Zo min mogelijk bewegingen van mensen in en rond de school. 
• We streven naar een schoolsituatie van voor de sluiting van de school. 

 
Indien er een vermoeden is van het Corona virus bij een leerling (zeer geringe kans) zal er 
contact met u worden opgenomen en u wordt verzocht direct naar school te komen om uw 
zoon/dochter op te halen. Zorgt u dat u goed bereikbaar bent voor ons? 
 
De klassen/werkruimtes worden zo ingedeeld dat er tussen de leerlingen en volwassenen altijd 
anderhalve meter afstand is. Omdat we dit niet bij handvaardigheid en technieklessen kunnen 
realiseren komen deze lessen te vervallen. Koken zal aangepast gaan plaatsvinden. 
 
De gymlessen in het gymlokaal komen te vervallen. Het gymlokaal zal op twee dagen (do/vr) 
worden ingezet als leslokaal en gymnastiek kan hoesten/zweet veroorzaken en dit willen we niet in 
een afgesloten ruimte. De douches blijven buiten gebruik.  
Gymlessen worden aangeboden via een buiten gymrooster.  
 
Over de toetsperiode in mei/juni moeten we nog een besluit nemen. 
Er komt wel een 2e rapport in juni. Dit wellicht in een iets aangepaste vorm.  
 
In de eerste week zal er fors ingezet gaat worden op het sociaal emotionele welbevinden van uw 
zoon/dochter.  
 
Er komt een éénrichtingsverkeerroute binnen in de school. Hiervoor komen pijlen op de grond. 
 
Het VO-onderwijs is verantwoordelijk voor kennismaken van onze schoolverlaters. 
 
 



Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat u achter de hekken blijft en niet het schoolplein 
oploopt. Bezoekers en vrijwilligers hebben voorlopig geen taken binnen school. Er komen diverse 
grote billboards op het plein met daarop duidelijke mededelingen vanuit school. 
De instroomgroep start de eerste week om 8.45 uur om de ouders/verzorgers de gelegenheid te 
geven met hun kind mee te lopen naar de deur.  
Dit is immers hun eerste keer op een nieuwe school.  
 
Alle activiteiten waarbij teamleden, ouders/verzorgers, leerlingen en bezoekers aanwezig zijn 
worden geannuleerd. Dit in ieder geval t/m 19 mei en op 12 mei horen we hopelijk meer van het 
kabinet. Schoolreisje, schoolkamp en bezoek schoolfotograaf gaan niet door. 
We gaan nadenken over een alternatief programma. 
 
Alle uitgeleende Chromebooks moeten op 11 mei weer worden ingeleverd bij de eigen leerkracht 
van uw zoon/dochter en worden ook niet meer uitgeleend.  
U kunt via de gemeente een aanvraag doen voor de aanschaf van een pc/ laptop thuis. 
 
Er komen meer gescheiden pauzes met vaste speelplekken om te voorkomen dat kinderen van de 
verschillende groepen door elkaar spelen. In de pauzes zullen de groepen op een bepaalde plek op 
het plein geplaatst worden. Gedurende de week zal er een roulatiesysteem plaatsvinden, zodat er 
door iedereen van alle faciliteiten gebruik kan worden gemaakt.  
Er is maximaal één groep die speelt met de fietsen/karren e.d. Deze worden na gebruik gereinigd. 
 
De toiletten en deurklinken worden na de kleine pauzes gereinigd.  
Het schoonmaakbedrijf maakt vanaf 11 mei elke dag alle leerling tafeltjes schoon.  
 
Er wordt tussen leerlingen onderling, leerlingen en volwassenen, geen zaken uitgeleend.  
 
Speelmateriaal wordt minimaal één keer per dag gereinigd.  
 
Er worden door leerlingen en medewerkers van SBO de Welle geen mondkapjes en/of andere 
beschermingsmiddelen gedragen.  
 
Als leerlingen jarig zijn geweest en willen trakteren, dan kan dat alleen met verpakte lekkernijen. 
Zelfgemaakte producten mogen niet worden uitgedeeld.  
 
Begin van de schooldag: 
 
Vanaf 08.15 uur bent u welkom om zo veilig en snel mogelijk uw zoon/dochter af te zetten bij de 
hoofdingang van de school. Kom vooral lopend of op de fiets. Alle verzamelplaatsen rondom de 
school worden afgezet met lint. Komt u brengen met de auto dan kunt u weer gebruik maken van 
de Kiss & Ride zone. Graag de aanwijzingen van de verkeersdienst opvolgen. 
 
De leerlingen worden op het plein direct doorverwezen naar de eigen klas waar de leerkracht klaar 
staat bij de EIGEN klassendeur. Niet alle klassen hebben een eigen deur, maar de leerkracht zal 
goed zichtbaar zijn en uw zoon/dochter via de kortst mogelijke route naar binnen laten gaan. 
 
Bij de klas staat een tafel met desinfectie gel en moeten de handen voor binnenkomst worden 
gewassen. De jas wordt over de stoel gehangen. Dit ook zo na een pauze. 
 
Einde schooldag: 
 
Er is een plattegrond gemaakt waar u als ouders/verzorgers moet gaan staan bij het uitgaan van 
de school. 
 
De leerkrachten lopen niet mee met de leerlingen als de school uitgaat, maar letten natuurlijk wel 
op dat alles in goede banen verloopt. Op de bijgevoegde plattegrond kunt u zien van welke uitgang 
uw kind gebruik kan maken en waar u als ouder/verzorger uw kind kunt opwachten. Hierbij vragen 
wij u wel 1,5 meter afstand te bewaren ten opzichte van anderen: 
 

• De groepen 8A, 8B, 8C en 7/8 gaan om 14.00 uur uit (woe om 11.45 uur) 
• De groepen 6/7, 7, 6A en 6B om 14.10 uur (woe om 11.55 uur) 
• De groepen 5A, 5B, 5/6 en instroom om 14.20 uur (woe om 12.05 uur) 
• Groep 2/3 (leerkracht loopt wel mee) en de groepen 3/4A, 3/4B en 3/4C om 14.30 uur. 

(woe om 12.15 uur) 



• Voor alle leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer: deze leerlingen gaan om 
14.35 uur naar de taxi/busjes.  

 
Voor vragen over het leerlingenvervoer moet ik u doorverwijzen naar de gemeente of het 
taxibedrijf. 
 
Tot slot: u kunt ons helpen door de praktische zaken in deze brief vòòr 11 mei te bespreken met 
uw zoon/dochter. 
 
Wij hopen u en uw kinderen, volgens de RIVM regels, weer te mogen begroeten op 11 mei. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan-Willem Stegeman  
Directeur SBO de Welle 
 


