
 
17-8-2020 

Beste ouders/verzorgers van SBO de Welle, 
 

Volgens afspraak ontvangt u hierbij de richtlijnen m.b.t. het Corina Virus op onze school. 
De MR heeft hier voor de zomervakantie van 2020 al akkoord op gegeven. 
 
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 (vanaf 38 graden) 

 
Kinderen zijn soms nogal eens verkouden of hebben een loopneus. We vertrouwen erop dat u zelf 
de inschatting maakt of dit een normale verkoudheid/loopneus is of opvallend en misschien wel 
Corona gerelateerd is. Bij twijfel; raadpleeg uw huisarts! 

  
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. 

 
Basis richtlijnen: 

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

centraal. 
• Tussen volwassenen onderling houden we minimaal anderhalve meter afstand. Tussen 

leerlingen onderling en leerlingen/volwassenen is dit niet nodig. 
• De leerlingen gaan vijf dagen per week naar school.  
• Zo min mogelijk bewegingen van mensen in en rond de school. 
• Bij elke activiteit maken we vooraf een inschatting of we dit door kunnen laten gaan. 
• Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn (geweest). 
• Muziek en gymnastieklessen vinden weer plaats. Er wordt nog niet gedoucht na de gymles. 
• Leerlingvervoer vindt gewoon plaats. 

 
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 (en eventuele broertjes/zusjes) op te halen.  
Zorgt u dat u goed bereikbaar bent voor ons? 

 
De klassen/werkruimtes worden zo ingedeeld dat er tussen de volwassenen altijd anderhalve 
meter afstand is. Van ouders/verzorgers wordt verwacht dat u achter de hekken blijft. 

 
Er zijn 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. 

 
De contactpunten in de school worden dagelijks extra gereinigd door het schoonmaakbedrijf.  
De luchtfilters worden gereinigd/vervangen. 

 
Er worden door leerlingen en medewerkers van SBO de Welle geen mondkapjes en/of andere 
beschermingsmiddelen gedragen. 

 
 
 
 
 

 



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. Komt u brengen met de auto dan 
kunt u 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.  

 
Einde schooldag: 

 
De leerkrachten lopen niet mee met de leerlingen als de school uitgaat, maar letten natuurlijk wel 
op dat alles in goede banen verloopt.  

 
  Schooltijden van alle groepen 
 
  Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 08.30 uur tot 14.30 uur 
  Woensdag 08.30 uur – 12.15 uur. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Jan-Willem Stegeman 
Directeur SBO de Welle 


