
 

 
Meppel, 14 augustus 2020 
 
 
Beste ouders, 
 
We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Een schooljaar waarvan we nu al weten 
dat het er anders uit zal zien dan alle andere schooljaren. De overheid heeft in overleg met 
de schoolbesturen een protocol opgesteld waaraan alle scholen zich de komende periode 
dienen te houden. Alles om de veiligheid van de kinderen en leerkrachten zoveel mogelijk te 
waarborgen. Binnen KindPunt hebben we gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd om 
het nieuwe schooljaar zo soepel mogelijk te laten starten.  
 
Gebouwen 
Onze Kindcentra worden zorgvuldig schoongemaakt en kinderen hebben de gelegenheid om 
regelmatig hun handen te wassen. We leggen extra nadruk op goede ventilatie (met 
buitenlucht) van onze lokalen. Dat geldt ook voor onze gymzalen. Alleen de gymzaal bij de 
Oosterboerschool voldoet nog niet aan de normen voor een goede ventilatie. Hier wordt aan 
gewerkt. Kindcentrum Anne Frank zal buiten gymlessen gaan verzorgen.  
 
Ouders binnen de school 
De leerlingen hoeven zich niet te houden aan de 1 ½ meter maatregel, volwassenen wel! Dat 
betekent dat de regels van voor de zomervakantie, voor wat betreft het brengen en halen, 
gehandhaafd blijven. Ouders nemen buiten afscheid van de kinderen. Meer specifieke 
informatie ontvangen u deze week via de school. 
Met ouders van nieuwe leerlingen worden individuele afspraken gemaakt door de 
leerkracht.  
De informatieavonden die altijd aan het begin van het schooljaar plaatsvinden worden 
digitaal aangeboden. Nadere informatie hierover volgt t.z.t. 
 
Registratieformulier 
Het kan in het belang van het kind nodig zijn dat ouders persoonlijk contact hebben met een 
medewerker van het Kindcentrum. In dat geval ligt er een registratieformulier klaar bij de 
balie dat ingevuld moet worden. Dit voor het geval er een uitbraak is en er 
contactonderzoek gedaan dient te worden.  
Oudergesprekken kunnen, wanneer ouders en leerkrachten zich daar veilig bij voelen, weer 
op school plaats vinden. Maar ook de digitale mogelijkheid blijft beschikbaar. U wordt 
hierover verder geïnformeerd via de school. 
 
Peutergym / Peuterdans 
De bedoeling is om in september weer te gaan starten met peutergym en peuterdans. We 
zorgen ervoor dat de ouder die meekomt voldoende afstand kan houden van de andere 
ouders. Wanneer nodig worden de groepen gesplitst of vinden de lessen buiten plaats. 
Nadere informatie hierover volgt.  
 
  



 

Thuisblijven bij klachten. 
De algemene regels van het RIVM over thuisblijven gelden uiteraard ook met betrekking tot 
onderwijs en opvang. Dus bij verkoudheidsklachten, hoesten, koorts e.d. blijven de 
leerlingen thuis. Wanneer hier echter geen sprake van is gaan alle leerlingen volledig naar 
school en kan er geen beroep gedaan worden op thuisonderwijs.  
 
Personele bezetting 
De regels van het RIVM kunnen ook consequenties hebben voor de personele bezetting van 
de groepen. Leerkrachten zullen wellicht frequenter afwezig zijn i.v.m. verkoudheidsklachten 
en testen.  Voor leerkrachten geldt dat in geval van klachten hij/zij thuis moet blijven en zich 
moet laten testen. Dit kan er toe leiden dat er leerkrachten frequenter afwezig zijn. KindPunt 
heeft een eigen invalpool en kan in sommige gevallen ook andere medewerkers inzetten 
voor een groep. We kunnen, onder deze omstandigheden,  echter niet garanderen dat het 
ons gaat lukken om de bemensing altijd rond te krijgen. De school neemt in die gevallen zo 
snel mogelijk contact met u op.  
 
Samen 
Ouders zijn onze educatieve partners. Samen willen we ervoor zorgen dat de kinderen een 
veilige en onbezorgde schooltijd kunnen hebben. Want dat zijn belangrijke uitgangspunten 
voor een goede start in het leven. Zowel van onze medewerkers, als van u vraagt dit in deze 
tijd iets meer inzet, meer begrip en meer samenwerking. Laten we echter ook dankbaar zijn 
dat onze kinderen ‘gewoon’ naar school kunnen, op veel plekken op deze wereld is dit 
tenslotte heel anders. 
 
We hopen dat iedereen genoten heeft deze zomer en wij hebben er vooral heel veel zin in 
om komende week weer te gaan starten!  
Met vriendelijke groet en namens alle medewerkers van KindPunt, 
 
Herman Langhorst 
College van Bestuur St KindPunt 
 
 


