
 

 

 

 

 

 

Freidag 
 

Om de dorst naar kennis te lessen zijn heldere en 

betrouwbare informatiebronnen een vereiste. 

 
Célestine Freinet 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de Freinetschool Delft, 

Hierbij de nieuwe Freidag. De Freidag verschijnt iedere vrijdag tijdens reguliere schoolweken en, indien 

we iets belangrijks direct met u willen delen, op een andere dag. U vindt de Freidag ook op onze 

website www.freinetschooldelft.nl.  

In deze Freidag de volgende onderwerpen: 

- Opening school per 8 februari / Re-opening school at February 8th  

- Belangrijkste punten heropening Freinetschool / Main points re-opening Freinetschool 

- Landelijke handreiking protocol / Nationwide handout protocol (Dutch only) 

 

Met een vriendelijke groet, 

René van Engelen 

Directie Freinetschool Delft 

 

 Opening school per 8 februari  

Landelijk is het besluit gevallen dat de basisscholen weer open gaan per 8 februari. Ik ben blij dat de 

kinderen weer naar school kunnen.  

Schooljaar 2020-2021 

Nummer 26B – Opening 

school / Protocol 

4 februari 2021 

http://www.freinetschooldelft.nl/


We zijn als scholen ook geconfronteerd met veel veiligheidseisen om zo de verspreiding van het Corona 

virus zo veel mogelijk tegen te gaan. En dan met name de Britse variant.  

Gisteren verscheen een service document van het ministerie van Onderwijs. Begin van deze avond 

verscheen de landelijke handreiking voor de protocollen.  

Met de input van deze documenten, collega’s, ouders en MR is er nu een nieuw protocol voor de 

komende tijd. Zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding van de MR hebben hiermee 

ingestemd.  

In deze Freidag vindt u eerst de belangrijkste punten voor de heropening van onze Freinetschool. 

Daarna treft u de landelijke handreiking aan, waarin u in detail nog een aantal zaken kunt vinden.  

Ik hoop dat hiermee een tijd van grote druk op thuissituaties, kinderen en collega’s afgesloten kan 

worden. Binnenkort ga ik in gesprek met het team en de MR over hoe we de kansen voor onze kinderen 

op ontwikkeling en leren kunnen vergroten.  Van een aantal van u heb ik hiervoor al input ontvangen. 

René 

Re-opening school at February 8th   

Nationwide, the decision has been made that primary schools reopen on the 8th of February. I'm glad 

the kids can go back to school.  

As schools, we also face many safety requirements in order to prevent the spread of the Corona virus 

as much as possible. Especially the British variant.  

Yesterday we received a service document from the Ministry of Education. At the beginning of this 

evening, the nationwide handout for the protocols was send to us.  

With the input of these documents, colleagues, parents and MR there is now a new protocol for the 

coming time. Both the parents and the staff of the MR have agreed on this new protocol.  

In this Freidag you will first find the most important things for the reopening of our Freinet school. 

Then you will find the national handout, in which you can find a number of things in detail.  

I hope that this will be the end of a time of great pressure on home situations, children and colleagues. 

Soon I will be talking to the team and the MR about how we can increase the opportunities for our 

children for development and learning. I have already received input from some of you. 

René 

 

 

 Belangrijkste punten heropening Freinetschool 

Halen en brengen 

Locatie Margriet 
Kinderen kunnen gebracht worden door één ouder/verzorger volgens het volgende schema: 

Tussen 08:15 en 08:25 uur Linden en Platanen 

Tussen 08:25 en 08:35 uur Beuken en Hazelaars 



• De eigen leerkracht vangt de kinderen buiten op bij het hek. 

• Als ouder geeft u uw kind af en vertrekt direct. 

• Ouders en leerkrachten dragen een neusmondkapje.  

 

Kinderen kunnen worden opgehaald door één ouder/verzorger volgens het volgende schema: 

 Ma-di-do wo Vr 

Linden en Platanen 14:50-15:00 12:05-12:15 11:50-12:00 

Beuken en Hazelaars 15:00-15:10 12:15-12:25 12:00-12:10 

 

• Als uw kind bij u is, vertrekt u direct. 

• Ouders en leerkrachten dragen een neusmondkapje.  

• Als u op twee locaties een kind moet ophalen en u komt in tijdnood, neem dan via 

Schoudercom contact op met de leerkracht voor een speciale afspraak.  

 

 

Locatie Hugo de Groot 
Kinderen kunnen gebracht worden door één ouder/verzorger tussen 08:15 en 08:35 uur. U kiest zelf 

de tijd, de bedoeling dat u zo kort mogelijk op het plein bent. De tijdsloten vervallen voor het brengen, 

we gaan uit van een natuurlijke spreiding van ouders en geen ophoping meer van ouders die staan te 

wachten tot hun kind naar binnen mag.  

• Er zijn collega’s buiten die in de gaten houden dat de kinderen naar binnen gaan. 

• Er zijn collega’s die binnen zijn om de kinderen op te vangen. 

• Als ouder geeft u uw kind af op het schoolplein en vertrekt direct. 

• Ouders en leerkrachten dragen een neusmondkapje.  

De volgende ingangen worden gebruikt: 

Anjers, Goudsbloemen, Stokrozen  Grote plein rechts (inpandige trap) 

Klavertjes, Violen Grote plein hoofdingang 

Madelieven, Boterbloemen Kleine plein 

 

Kinderen kunnen worden opgehaald door één ouder/verzorger volgens het volgende schema: 

 Ma-di-do wo Vr 

Madelieven, Klavertjes, Stokrozen, Anjers 14:50-15:00 12:15-12:25 12:00-12:10 

Boterbloemen, Violen, Goudsbloemen 15:00-15:10 12:05-12:15 11:50-12:00 

 

• Als uw kind bij u is, vertrekt u direct. U kunt uw kind op het plein opvangen. Madelieven en 

Stokrozen komen op het kleine plein naar buiten. De andere groepen op het grote plein. 

• Ouders en leerkrachten dragen een neusmondkapje.  

• Als u op twee locaties een kind moet ophalen en u komt in tijdnood, neem dan via 

Schoudercom contact op met de leerkracht voor een speciale afspraak.  

 

 

 



Locatie Libel 
Kinderen komen tussen 08:15 en 08:30 uur zoveel mogelijk alleen naar school. Indien ze wel  gebracht 

worden, dan door één ouder/verzorger.  

• Als ouder geeft u uw kind af en vertrekt direct. 

• Ouders en leerkrachten dragen een neusmondkapje.  

De volgende ingangen worden gebruikt: 

Narcissen en Irissen  Deur benedenverdieping plein 

Tulpen en Zonnebloemen Deur bovenverdieping plein 

Anemonen, Waterlelies en Krokussen Hoofdingang 

 

Kinderen vertrekken zoveel mogelijk alleen of eventueel worden opgehaald door één ouder/verzorger 

volgens het volgende schema: 

 Ma-di-do wo Vr 

Narcissen, Irissen, Tulpen en Zonnebloemen 15:00-15:05 12:20-12:25 15:05-15:10 

Anemonen, Waterlelies en Krokussen 15:05-15:10 12:15-12:20 15:00-15:05 

 

• Als uw kind bij u is, vertrekt u direct. U kunt uw kind buiten het plein opvangen, zoveel mogelijk 

op de Hugo de Grootstraat en niet voor de school.  

• Ouders en leerkrachten dragen een neusmondkapje.  

• Als u op twee locaties een kind moet ophalen en u komt in tijdnood, neem dan via 

Schoudercom contact op met de leerkracht voor een speciale afspraak.  

 

 

Volwassenen in school 
Alle bijeenkomsten en gesprekken vinden uitsluitend digitaal plaats, met uitzondering van gesprekken 

tijdens het werk tussen twee collega’s die zich in dezelfde ruimte bevinden. Ouders komen niet in de 

schoolgebouwen. Teamleden komen niet meer fysiek samen, ook niet voor de lunch. In een ruimte 

zijn maximaal twee volwassenen aanwezig.  

Leerkrachten met een groep 7 of 8, zetten naar eigen inzicht beschermende maatregelen in zoals een 

scherm bij het bureau, een mondneusmasker of face shield en lijnen op de grond waar leerlingen 

achter moeten blijven. Andere leerkrachten kunnen dit ook doen. 

Collega’s die niet aan een specifieke groep gebonden zijn (zoals onderwijsassistenten) werken maar 

op één locatie. De schoolleiding maakt hiervoor met hen en de andere collega’s afspraken.  

 

Leerlingen in school 
De kinderen blijven bij hun eigen groep. Er worden geen groepen gemengd (met uitzondering van het 

buitenspelen). Muziekles en bewegingsonderwijs vindt alleen plaats met de eigen groep. Buitenspelen 

is in een vaste samenstelling van groepen.  Per locatie maken de collega’s een schema waarbij zo veilig 

mogelijk buiten gespeeld kan worden. Op de Freinetschool gaan we niet cohorteren (werken met 

gescheiden groepjes binnen een klas). Remedial Teaching, andere ondersteuning en bijvoorbeeld het 

FreinetLab vindt alleen plaats met leerlingen uit de eigen groep.  

Ook op gemeenschappelijke werk- en speelplekken buiten het lokaal, werken en spelen alleen 

kinderen van de eigen groep samen. Leerkrachten zien hierop toe.  

Kinderen mogen zowel binnen als buiten de klas een mondkapje dragen.  



 

Bij klachten: verplicht thuis 
Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus.  

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de basisschool, met: 

• verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn); 

• als ze af en toe hoesten, 

• met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid. 

Zij moeten thuisblijven als: 

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest. 

• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. 

• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook 

koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon 

een negatieve testuitslag heeft; 

• het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft 

thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze 

periode mag het kind daarna weer naar school. 

 

Vijf dagen quarantaine  
Als een leerling of leerkracht van een groep positief is getest, gaat de gehele groep en de collega’s vijf 

dagen in thuisquarantaine. Leerkracht(en) en leerlingen van deze groep laten zich zo snel mogelijk (5 

dagen na het contact met de besmette persoon) testen in de GGD teststraat. Wie zich niet laat testen 

blijft nog eens vijf dagen in thuisquarantaine.  

We volgen steeds de richtlijnen van de GGD en zijn met hen in nauw contact over de resultaten van de 

testen, wie er weer naar school mogen komen en of de quarantaine weer opgeheven kan worden.  

 

Bij thuisquarantaine verzorgt de school online thuisonderwijs. Dit kan de eigen leerkracht zijn, maar 

ook een leerkracht die vanuit huis het thuisonderwijs verzorgt voor meerdere leerlingen.  

 

Geen leerkracht = geen fysiek onderwijs  
Als er intern geen leerkracht beschikbaar is voor een groep heeft de groep geen fysiek onderwijs, maar 

online thuisonderwijs. 

 

Kwetsbare gezondheidssituatie  
De minister van Onderwijs verplicht scholen tot het volgende. De school geeft fysiek onderwijs aan alle 

leerlingen. Leerlingen zijn verplicht om naar school te komen. De reguliere leerplicht is van kracht.  

Dit betekent dat u als ouder niet zomaar uw kind kunt thuis houden. Als er sprake is van een kwetsbare 

gezondheidssituatie in de thuissituatie van uw kind of een andere huisgenoot, kunt u via het directie 

account op Schoudercom contact opnemen. Ik kan dan, in overleg met u, besluiten dat uw kind online 

thuisonderwijs krijgt.  Neem zo snel mogelijk contact op.  

 

Geen noodopvang 
Vanaf 8 februari wordt er door school geen noodopvang meer verzorgd.  

 

 



Geen rondleidingen 
Het beleid blijft dat we geen fysieke rondleidingen in de school geven.  

 

Intakes digitaal 
Ouders mogen niet de school in. Intakes van nieuwe leerlingen vinden dan ook digitaal plaats. 

 

Studiedag 4 maart: gewoon school 
Op donderdag 4 maart staat er een studiedag voor het personeel gepland. Deze vervalt. De kinderen 

hebben die dag gewoon les.  

 

Traktatiebeleid 
Blijft ongewijzigd voor IN de klas. Er is hier geen extra risico op verspreiding.  

 

Tussen-de-middag 
Overblijf wordt geregeld met de inzet van de vaste overblijfmedewerkers, geen ouders of andere 

vrijwilligers.  Ook voor de vaste overblijfmedewerkers geldt dat ze gebruik kunnen maken van de 

testfaciliteiten.  Bij de overblijf kunnen wel collega’s die geen eigen groep hebben ingezet worden. 

Alle kinderen die normaal naar de kinderopvang gaan tussen de middag kunnen overblijven.  

 

Bescherming persoonsgegevens 
Wij zijn verplicht ons te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming 

persoonsgegevens en privacy. Wij mogen bijvoorbeeld niet communiceren WIE er besmet is. We 

volgen steeds de richtlijnen van de GGD en zijn met hen in nauw contact bij besmettingen.  

 

Intensievere schoonmaak 
Bij het schoonmaakbedrijf wordt een intensiever programma ingekocht. Per locatie wordt 

geïnventariseerd wat er nodig is. Bij de intensievere schoonmaak is er geen contact tussen 

schoonmakers, de kinderen en collega’s i.v.m. beperking van het risico op verspreiding. 
 

Ventilatie 
Het ventilatiebeleid blijft van kracht. Kleed je warm aan, want het wordt de komende week koud. 

 

 

René 

 

 

 Main points re-opening Freinetschool 

Bringing and picking up 

Location Margriet 
Children can be brought by one parent/carer according to the following schedule: 

Between 08:15 and 08:25 hour Linden and Platanen 

Between 08:25 and 08:35 hour Beuken and Hazelaars 



• The students’ own teacher picks up the children outside at the gate. 

• As a parent, you drop your child and leave immediately. 

• Parents and teachers wear a nose-mouth mask.  

 

Children can be picked up by one parent/caregiver according to the following schedule: 

 Mo-Tu-Th Wed Fri 

Linden and Platanen 14:50-15:00 12:05-12:15 11:50-12:00 

Beuken and Hazelaars 15:00-15:10 12:15-12:25 12:00-12:10 

 

• If your child is with you, you will leave immediately. 

• Parents and teachers wear a nose-mouth mask.  

• If you need to pick up a child at several locations and you times do not match, please contact 

the teacher via Schoudercom for a special arrangement.  

 

Location Hugo de Groot 
Children can be brought by one parent/carer between 08:15 and 08:35. You choose the time. The time 

slots expire for bringing, we assume a natural spread of parents and no more accumulation of parents 

who are waiting for their child to be allowed in..  

• There are colleagues outside who are watching the kids go in. 

• There are colleagues who are inside to take care of the children. 

• As a parent, you drop your child off in the schoolyard and leave immediately. 

• Parents and teachers wear a nose-mouth mask.  

The following entrances shall be used: 

Anjers, Goudsbloemen, Stokrozen  Large schoolyard, right 

Klavertjes, Violen Large schoolyard, main entrance 

Madelieven, Boterbloemen Small schoolyard 

 

Children can be picked up by one parent/caregiver according to the following schedule: 

 Mo-Tu-Th Wed Fri 

Madelieven, Klavertjes, Stokrozen, Anjers 14:50-15:00 12:15-12:25 12:00-12:10 

Boterbloemen, Violen, Goudsbloemen 15:00-15:10 12:05-12:15 11:50-12:00 

 

• If your child is with you, you will leave immediately. You can pick up your child at the 

schoolyard. Madelieven and Stokrozen leave school at the small schoolyard. The other groups 

on the main schoolyard. 

• Parents and teachers wear a nose-mouth mask.  

• If you need to pick up a child at several locations and you times do not match, please contact 

the teacher via Schoudercom for a special arrangement.  

 

 

 



Locatie Libel 
Children come to school by themselves between 08:15 and 08:30. If they are brought, then by only 

one parent/carer.  

• As a parent, you drop your child and leave immediately. 

• Parents and teachers wear a nose-mouth mask.  

The following entrances shall be used: 

Narcissen and Irissen  Schoolyard entrance downstairs  

Tulpen and Zonnebloemen Schoolyard entrance upstairs 

Anemonen, Waterlelies and Krokussen Main entrance 

 

Children leave as far as possible by themselves or possibly be picked up by only one parent/carer 

according to the following schedule: 

 Mo-Tu-Th Wed Fri 

Narcissen, Irissen, Tulpen and Zonnebloemen 15:00-15:05 12:20-12:25 15:05-15:10 

Anemonen, Waterlelies and Krokussen 15:05-15:10 12:15-12:20 15:00-15:05 

 

• If your child is with you, you will leave immediately. You can pick up your child outside the 

schoolyard, as much as possible on the Hugo de Grootstraat and not in front of the school. 

• Parents and teachers wear a nose-mouth mask.  

• If you need to pick up a child at several locations and you times do not match, please contact 

the teacher via Schoudercom for a special arrangement 

Adults in school 
All meetings and talks will be held digitally, with an exception for talks at work between two colleagues 

who are in the same room. Parents do not enter the school buildings. Staff will no longer join together 

for lunch or any other reason. In one room can be no more than two adults at a time. 

Teachers in a group 7 or 8, use protective measures at their discretion such as a screen at the desk, a 

mouth/nose mask or face-shield and lines on the ground where pupils should stay behind. Other 

teachers can do the same. 

Colleagues who are not tied to a specific group (such as teaching assistants) work in one location. The 

school management makes arrangements with them and the other colleagues. 

 

 

Students in school 
The children stay with their own group. No groups are mixed (an exception can be made for being at 

the schoolyard). Students have music lessons and physical education only with members of their own 

group. Outdoor play always in the same composition of groups. For each location, the colleagues 

create a schedule for outdoor play. At the Freinetschool we do not cohort (working with separate 

groups within a class). Remedial Teaching, other support and for example the FreinetLab only takes 

place with students from one group. Also in communal work and play areas outside the classroom, 

only children of one group work and play together. Teachers will take care of this. 

Children are allowed to wear a nose and mouth mask both inside and outside the classroom. 

 

 



Health problems: stay home 
Stay at home for symptoms appropriate to the coronavirus.  

Children up to primary school age are allowed to attend primary school, with: 

• cold complaints (such as runny nose, nose cold, sneezing and sore throat); 

• if they cough occasionally, 

• with asthma or hay fever without fever or tightness. 

They must stay at home if: 

• in addition to cold symptoms, the child also has a fever and/or is distressed and/or (more 

than occasionally) coughs. 

• if they are going to be tested and/or are awaiting the test result. 

• the child is a contact of a patient with a confirmed COVID-19 infection. 

• the child lives in the home of someone who, in addition to mild symptoms that are 

appropriate to COVID-19, also has a fever and/or is distressed. Then everyone in the house 

stays at home until that person has a negative test result; 

• the child is a roommate of someone with a confirmed COVID-19 infection. The child will stay 

at home during the quarantine period. If the child does not develop any complaints during this 

period, the child may then return to school. 

 

Five days quarantine 
If a student or teacher of a group has tested positive, the entire group and colleagues will spend five 

days in home quarantine. Teachers and pupils of this group will be tested as soon as possible (5 days 

after contact with the infected person) at the GGD test street. If you don't get tested, you have to 

spend another five days in home quarantine.  

We always follow the guidelines of the GGD and are in close contact with them about the results of 

the tests, who can come back to school and whether the quarantine can be stopped. 

 

At home quarantine, the school provides online home schooling. This can be provided by their own 

teacher, but can also be another teacher who provides home schooling for several pupils from different 

groups.  

 

No teacher = no education at school 
If there is no teacher available at school for a group, there will be no education at school but online 

home schooling. 

 

Vulnerable health situation  
The Minister of Education obliges schools to do the following. The school provides education at school 

for all pupils. Students are required to come to school. Regular compulsory education is in force. This 

means that as a parent you can't just keep your child at home. If there is a vulnerable health situation 

in the home situation of your child or another person of the household, you can contact the 

management account on Schoudercom. I can then, in consultation with you, decide that your child 

receives online home schooling. Please contact me as soon as possible.  

 

No tours  
The policy remains that we do not give tours in the school.  

 

 



Intakes digital  
Parents are not allowed to come  into the school. Intakes of new pupils will take place digitally. 

 

Day care  
From 8 February, the school will no longer provide day care for parents with vital occupations.   

 

4th of March 
A seminar for the staff is scheduled for Thursday, March 4. This one expires. All students have class on 

that day.  

 

Treat policy  
Remains unchanged for IN class. There is no additional risk of spreading the virus. 

 

Lunch time 
At lunch time our regular lunch employees will be in the classrooms. The lunch staff can also use the 

test facilities. All children who normally go to day care during lunch time can have lunch in their own 

classroom with their other classmates.   

 

Personal data protection  
We are obliged to comply with the laws and regulations in the field of personal data protection and 

privacy. So some information will not be shared. For example, we are not allowed to communicate 

WHO is infected. We always follow the guidelines of the GGD and are in close contact with them in 

case of infections. 

 

More intensive cleaning  
A more intensive program is purchased from the cleaning company. At every location, we will check 

what is needed. During the more intensive cleaning there is no contact between cleaners, the children 

and colleagues to limit the risk of spread of the virus. 

 

Ventilation  
The ventilation policy remains the same. Dress warm, because it's going to be cold next week. 

 

René 

  



 

Landelijke handreiking protocol / Nationwide handout protocol 
Hieronder kunt u de landelijke handreiking lezen. De uitwerking voor onze school staat hierboven. Wij 

volgen onderstaande handreiking, waarbij we bij de uitwerking rekening houden met onze situatie en 

context (in het geval van dringende adviezen) en daar waar nodig en/of kan wij maatwerk bieden. 

 
 



 

 

   



 

 
 

Zoals kunt lezen in onze uitwerking, cohorteren we binnen een groep niet. Dit is lastig vanwege de 

groepsgroottes, het gebrek aan extra ruimtes en ons Freinetconcept. We hebben daarom vooral 

ingezet om het contact tussen groepen zoveel mogelijk te beperken en geen ouders toe te laten op 

school. 

 

 



 
 

 



 
   



 

 

   



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 


