
 

 

Opstart opening Wolfert Dalton 
 

  

1 
 



 

Inhoud 
Inleiding 3 

Aanwezigheid van leerlingen op school 4 

Lesaanbod 4 

Noodopvang 4 

Jaaragenda 4 

Afspraken voor leerlingen 4 

Rooster 5 

Op het terrein 5 

Looproutes 6 

Catering 6 

Lokaalregels 6 

Toiletbezoek 6 

Wanneer kom je niet naar school als leerling 7 

Wanneer blijven docenten en ander personeel thuis 7 

Ziekte van personeel of leerlingen 7 

Schoolreizen en excursies 8 

Vervoer 8 

Afspraken voor ouders 8 

Aanwezigheid 8 

Tot slot 9 

  

2 
 



 

Inleiding  
Beste leerlingen en geachte ouders en/of verzorgers, 

 

Maandag 8 juni gaat het Wolfert Dalton weer geleidelijk open. 

Wij zijn blij dat we de leerlingen weer op school mogen ontvangen. Het openen van de school vraagt 
natuurlijk wel om aanpassingen en het invoeren van maatregelen om het onderwijs op een veilige 
manier vorm te geven. In document willen we jullie hierover informeren. 

De algemene richtlijnen die het RIVM adviseert, zijn uitgangspunt voor de heropening. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

• Tussen leerlingen moet 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Tussen personeelsleden en leerlingen dient 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen personeelsleden onderling moet ook altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten/niezen in de elleboog. 

• Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, tenminste 20 sec. per 
keer. Dit gebeurt in ieder geval bij binnenkomst in de ochtend en voor het eten. Er is 
voldoende zeep aanwezig en er zijn papieren handdoeken aanwezig. 

• Aan het eind van iedere dag worden de tafels en stoelen met desinfecterend middel 
gereinigd. 

• Dagelijks worden de deurkrukken, trapleuningen en deuren gereinigd, naast de standaard 
schoonmaak. 
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Aanwezigheid van leerlingen op school 
Belangrijk is dat we zoveel mogelijk ruimte tussen de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen 
en leerlingen creëren volgens de kaders van het RIVM. Leerlingen die geen les hebben zijn dan ook 
niet welkom in het gebouw of op het terrein. 

Na afloop van de lessen worden leerlingen geacht om niet op het schoolterrein te blijven hangen 
maar direct richting huis te vertrekken.  

Lesaanbod  
De leerlingen krijgen deels hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school. De focus ligt in eerste 
instantie op het welbevinden van de leerlingen. Hier zal in de mentorles door de mentoren aandacht 
aan worden besteed. 

Onderwijsinhoudelijk ligt de focus op de kernvakken: wiskunde, Nederlands en Engels. Naast het 
fysieke les volgen op school, gaan de online lessen op andere momenten in de week gewoon door. Er 
geldt dus een aangepast onderwijsaanbod van fysieke en online lessen. Het rooster hiervoor 
verschijnt in Zermelo ( let op: niet in Magister) 

Noodopvang 
De noodopvang blijft bestaan voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare 
leerlingen. Wilt u uw zoon of dochter hiervoor opgeven, neem dan contact op met onze 
ondersteuningscoördinator mevrouw Dellevoet via DDV@wolfert.nl 

Jaaragenda 
Onze jaaragenda zoals op de site te vinden wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Eventuele 
verdere wijzigingen worden apart aan u meegedeeld en hierin bijgehouden. 

Afspraken voor leerlingen 
Binnen school is er van alles aangepast om de veiligheid te waarborgen, Maar alles valt en staat met 
jullie medewerking. Om ervoor te zorgen dat we met z’n allen ons zo goed mogelijk aan de 1,5 meter 
regels kunnen houden,  zijn er verschillende fietsenstallingen en is er een looproute. Ook zijn er 
regels rondom lessen en toiletbezoek. 

Mocht het zo zijn dat een leerling zich niet weet te houden aan de regels die de veiligheid van 
iedereen moeten waarborgen, dan zijn we genoodzaakt deze leerling naar huis te sturen. We 
informeren dat ouders over het incident en de eventuele consequenties. 
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Rooster 

In verband met de veiligheid is de start en eindtijd van de klassen verschillend. In Zermelo is vanaf 
zaterdag 30 mei het actuele rooster te vinden. ( Let op: het rooster is mogelijk niet in Magister te 
zien. Mocht dat wel zo zijn, Zermelo is te allen tijde leidend) 

De lessen worden aangeduid met:  

● O:  Online les  ( via Meet) 
● S:   les op School  

Op het terrein 

Op het terrein zijn vier aparte fietsenstallingen gemaakt. Die bevinden zich zo dicht mogelijk bij de 
vier aparte ingangen.  Voor aanvang van de lessen zet je fiets in de stalling die bij de ingang hoort 
waar je les hebt.  

De verdeling voor binnenkomst en gebruik van verschillende ingangen van de leerlingen is als volgt:  

● Gymzaal 1 
● Gymzaal 2 
● Aula Hoofdgebouw 
● Tijdelijke nieuwbouw 
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Looproutes 

Binnen de school zijn vaste looproutes aangegeven op de deuren en vloeren om je binnen het 
schoolgebouw te verplaatsen. Ook is de ingang niet meer de uitgang. Dit zal voor de leerlingen 
misschien even wennen zijn, maar hierin zullen de docenten en het onderwijsondersteunende 
personeel assisteren. 

Bij aanvang van de eerste les worden de leerlingen opgevangen bij de poort en naar de juiste 
fietsenstalling gewezen. Daar worden ze opgehaald door de docent die de eerste les verzorgt. De 
docent laat de looproutes zien en legt nogmaals de afspraken m.b.t. hygiëne en afstand uit.  

Catering 

● Tot aan de zomer zal er geen catering aanwezig zijn op school. 
● Leerlingen mogen eigen eten en drinken meenemen naar school. 
● Leerlingen mogen na toestemming van de docent eten in het lokaal. Dit zal meestal zijn als 

de docenten wisselen.  
● Er is geen aparte pauzeruimte beschikbaar.  

Lokaalregels 

● In elk lokaal (of tijdelijke lesruimte) zijn desinfecterende middelen en papieren handdoeken 
aanwezig. 

● De lokalen zijn ingedeeld met de 1,5 meter regel in acht. 
● De lokalen zullen zo goed mogelijk geventileerd worden. 
● Tafels mogen niet worden verplaatst. 
● Leerlingen houden afstand tot de docent en tot elkaar. 
● Het lokaal wordt zoveel mogelijk geventileerd, ook tijdens de lessen. 
● Bij aanvang en na afloop maak je je tafel schoon met ontsmettingsmiddel. 
● Je houdt je aan de aanwijzingen van de docent. 

Toiletbezoek 

● Leerlingen mogen pas na toestemming van de docent het toilet bezoeken. 
● Per toiletblok mag er maar één leerling aanwezig zijn. Is dit bezet, dan wacht je op de gang. 

Ook daar houd je rekening met de 1,5 meter afstand.  
● Na elk toiletbezoek was je uitgebreid je handen  
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Wanneer kom je niet naar school als leerling 
Om besmetting te voorkomen passen we de volgende adviezen en RIVM richtlijnen toe:  

• Leerlingen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen leerlingen weer 
naar school. 

• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.  
• Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s). 
• Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en of koorts heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school. 
• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

Wanneer blijven docenten en ander personeel thuis 
Om besmetting te voorkomen passen we de volgende adviezen en richtlijnen toe: 

• Personeelsleden blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, 
moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen 
leerkrachten weer naar school. 

• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten komen niet naar school. 
• Personeelsleden met coronagerelateerde klachten worden getest conform de zorgaanpak.  
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school 

(keuze medewerker in overleg met de werkgever).  
• Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld 

van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).  
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Ziekte van personeel of leerlingen 
Hierin handelen we conform de richtlijn van het RIVM. Wanneer een personeelslid gedurende de dag 
coronagerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het personeelslid naar huis. Dit geldt ook voor 
leerlingen. Als een leerling ziek wordt, moet deze direct door een ouder worden opgehaald. Aan 
eventueel aanwezige broers en/of zussen wordt ook verzocht naar huis te gaan.  

Bij ziekte van een leerkracht zoeken we naar een passende oplossing. De heropening van onze school 
is zorgvuldig voorbereid. We volgen hierbij zoveel mogelijk de adviezen van de Nederlandse 
overheid, het RIVM en een protocol dat is opgesteld voor het basisonderwijs en de kinderopvang. Wij 
hebben er vertrouwen in dat uw kinderen op deze manier veilig naar school toe kunnen, echter een 
100% garantie dat geen enkel kind ziek zal worden is helaas niet te geven. 

Schoolreizen en excursies 
Alle  groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen, sportdagen en excursies kunnen helaas niet 
doorgaan. Een mogelijke versoepeling van bovenstaande regels voor de rest van het schooljaar 
houden we uiteraard in de gaten, maar voor nu kunnen we niet anders dan deze activiteiten 
afzeggen. We volgen de actualiteit om te bepalen wat dit betekent voor de geplande activiteiten na 
de zomer.  

Vervoer 
Vervoer van en naar school is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en 
leerlingen, in elk geval binnen een straal van 8 km binnen de school.  

Woon je meer dan 8 km van school en heb je geen alternatief vervoermiddel, dan kan je het 
openbaar vervoer gebruiken, mits je je aan de regels houdt: mondkapje op, afstand bewaren, signing 
volgen, geldig vervoersbewijs mee. Meer informatie vind je op deze site. 

Je hoeft geen bewijs mee te nemen dat je meer dan 8 km van school woont. Het kan gebeuren dat 
het te druk wordt om voldoende afstand te kunnen houden. Neem in dat geval je eigen 
verantwoordelijkheid en volg eventuele instructies van ons personeel op. 

Mocht het vervoer onverhoopt toch een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Jorrick 
Schut, jsc@wolfert.nl 

  

8 
 



 

Afspraken voor ouders 
Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen mogen ouders niet in school komen of zich op het 
schoolplein begeven. We willen u daarom vragen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school te laten 
gaan. Als dat niet anders kan dan vragen we u om uw kind buiten het schoolterrein af te zetten. 

Aanwezigheid 
Ook bij de fysieke lessen houden we de aanwezigheid bij. Dit doen we in Magister. Net als altijd 
wordt bij afwezigheid contact opgenomen met thuis.  

We gaan er van uit dat we elke leerlingen weer op school treffen.Maar in een enkel geval kan het 
verstandig zijn dat leerlingen niet de fysieke lessen bijwoont.  Bijvoorbeeld als leerlingen of iemand in 
het gezin leden binnen de risicogroep valt.  Mocht dat het geval zijn, verzoek we ouders/verzorgers 
contact op te nemen met de verantwoordelijke teamleider.  

Tot slot 
Ik realiseer me dat jullie erg veel informatie tot jullie hebben gekregen, maar in deze onzekere tijden 
is het denk ik handig als we van onze kant proberen zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. We gaan 
de komende weken ontdekken of alles wat we van tevoren hebben bedacht ook echt zo uitgevoerd 
kan worden. We hebben geprobeerd overal aan te denken en met zoveel mogelijk zaken rekening te 
houden. We zijn ons er ook van bewust dat we niet iedereen blij kunnen maken. Wat voor de één fijn 
is, is voor de ander juist niet fijn. We kunnen het niet voor iedereen goed doen. We hebben wel voor 
iedereen ons uiterste best gedaan. Als laatste wil ik jullie laten weten dat we met elkaar de afgelopen 
periode hard hebben gewerkt om onderwijs op afstand vorm te geven en te denken in oplossingen. 

U heeft als ouder een fantastische prestatie neergezet. Daar zijn we u dankbaar voor. We realiseren 
ons dat het geen kleinigheid is om je eigen kind les te moeten geven. Wij weten als geen ander dat 
lesgeven niet iets is wat je zomaar even doet. Onze complimenten voor uw begrip en samenwerking.  

We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met hartelijke groet, mede namens de 1 juni groep en het MT, 

 

Marcel van Loo 
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