
Hygiëne maatregelen

De leerkrachten besteden veel aandacht aan de bekende afspraken m.b.t. de hygiëne om besmetting

te voorkomen. Verschillende keren per dag worden de handen gewassen. De 1,5 m afstand tussen

leerling en leerkracht wordt zoveel als mogelijk aangehouden. Dit zal uiteraard in veel gevallen niet

mogelijk zijn. Tussen volwassenen wordt altijd 1,5 meter afstand aangehouden. Leerkrachten en

leerlingen blijven zo veel mogelijk op hun eigen plek en werken samen in vaste groepjes (cohorte).

Dit is bij kleuters uiteraard niet mogelijk.

Mondkapje leerlingen

De leerkrachten en de leerlingen van groep 7 en 8 dragen mondkapjes wanneer zij zich in de school

voortbewegen. Dus bij binnenkomst, naar het toilet gaan en wanneer zij de school verlaten. Zodra

de leerlingen op hun plek zitten mogen zij het mondkapje afdoen. Wij vragen u om uw kind van

groep 7 of 8 altijd een mondkapje mee te geven.

Mondkapje ouders

Bij het hek/plein dragen ouders een mondkapje wanneer zij hun kind naar school brengen of

ophalen. Ouders of andere volwassenen blijven buiten het hek, met uitzondering van de

medewerkers van de kinderopvangorganisaties. Ouders of andere volwassenen verspreiden zich bij

het hek en gaan zo snel als mogelijk weer naar huis. Voorkom groepsvorming aan het hek en kom

alleen. Ouders laten de ingang van het schoolplein vrij. Kinderen van hogere groepen komen zoveel

mogelijk zelf naar school en gaan zoveel mogelijk zelf naar huis.

Mondkapje medewerkers

Alle medewerkers, vrijwilligers en studenten dragen een mondkapje wanneer zij zich in de school

verplaatsen of aanwezig zijn in een gemeenschappelijke ruimte.

Naar school/naar huis

De deur gaat om 8.15 uur open; de kinderen gaan direct naar binnen en naar de klas of naar de

leerkracht op het plein, die ze meeneemt naar binnen (groep 1). Om 14.00 uur start de uitloop: de

leerkrachten zorgen ervoor dat de leerlingen per groep om de beurt naar huis gaan. Houdt u zich

alstublieft aan de regels, houd rekening met elkaar en wees tolerant en geduldig naar elkaar.

In - en uitgang kinderen

Locatie Hof van Delft

Groep 1 en 2: de kinderen gaan via het  kleuterplein naar binnen en naar buiten. Groep 1 worden

door de desbetreffende leerkracht opgevangen op het kleuterplein. Groep 2 gaat zelfstandig naar

binnen en gebruiken hierbij de nieuwe extra poort aan de zijkant van de school.  Houdt u zelf de

poort vrij en neem afscheid op de stoep en ga zo snel mogelijk weer naar huis.

Groep 3 en 4: de kinderen gaan via de nooduitgang bij de kleine gymzaal naar binnen en naar

buiten. De leerkrachten vangen de kinderen in de gymzaal op.



Groep 5 t/m 8: de kinderen gaan via de hoofdingang naar binnen en naar buiten. De leerkracht

verwelkomt de kinderen in de klas.

Locatie Voordijkshoorn

Groep 1 en 2: de kinderen gaan via de hoofdingang naar binnen en naar buiten. Zij worden

opgevangen door de desbetreffende leerkracht in de klas. Alleen de leerkracht van groep 1 vangt de

kinderen op op het plein.

Groep 3 en 4: de kinderen gaan via de nooduitgang bij de kleuterschuur naar binnen en naar buiten.

Groep  5 t/m 8:  de kinderen gaan via de bovenbouw ingang naar binnen en naar buiten.

Brengen/halen met de auto

Wij vragen u om zo min mogelijk te parkeren en in te rijden in de van Alkemadestraat. Hierdoor blijft

de straat open en vrij. Daarbij wordt er in het verlengde van de van Alkemadestraat gebouwd aan de

nieuwe huizen. In de afgelopen tijd hebben wij gemerkt dat verkeer niet altijd kan doorrijden.

Wij vragen u om bij beide gebouwen om éénrichtingsverkeer te hanteren, waarbij u de school aan

de rechterhand houdt. Hierdoor kunnen kinderen bij het verlaten van de auto, zonder oversteken,

snel de stoep op.

Pauzetijden en  buitenspelen

Maximaal 2 groepen gaan tegelijk naar buiten. Het plein wordt gesplitst.

Thuisblijfregels leerlingen

Wij hanteren hierbij de volgende richtlijnen:

●    Leerlingen en ouders komen niet naar school wanneer zij zelf verkoudheidsklachten

hebben (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging vanaf 38

graden Celsius). In het geval van chronische verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts

kan een leerling in overleg met de directie naar school. In veel gevallen is dat inmiddels al

bekend.

●     Wanneer een gezinslid klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid

heeft blijft het hele gezin thuis.

●    Leerlingen die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot een risicogroep

horen, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De beslissing kan alleen in overleg

met school genomen worden.

●    Wanneer een kind op school ziek wordt, wordt er direct contact gelegd met ouders en

moet het kind zo snel mogelijk worden opgehaald. Broertjes en zusjes gaan ook mee naar

huis als de leerling koorts heeft. Ouders wachten bij het hek van het plein en bellen de

school. Zorgt u ervoor dat u altijd telefonisch bereikbaar bent en dat de school beschikt

over de juiste telefoon- en noodgegevens.

●    Is het coronavirus in uw gezin aanwezig, dan meldt u dit onmiddellijk op school via

directie.mozaiek@scodelft.nl of u belt de school.

●    Mocht het coronavirus geconstateerd worden bij een van de kinderen of de leerkracht in

de groep, dan gaat de hele groep onmiddellijk in quarantaine. Gedurende de quarantaine

is er geen noodopvang. De duur van de quarantaine bedraagt 10 dagen. Op dag 5 kunt u

uw kind laten testen. Wanneer de uitslag negatief is dan mag uw kind weer terug naar

school, mits de uitslag van de leerkracht ook negatief is. Indien u besluit uw kind niet te

laten testen na 5 dagen, dan moet uw kind nog 5 dagen extra in quarantaine blijven. De
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besmette leerling of leerkracht blijft in alle gevallen 10 dagen in quarantaine. Gedurende

de eerste 5 dagen quarantaine vindt er indien mogelijk thuisonderwijs plaats. Op het

moment dat de leerkracht weer fysiek onderwijs kan/mag geven is het niet meer mogelijk

om daarbij thuisonderwijs te combineren.

Is het voor uw kind om een andere reden niet mogelijk om fysiek onderwijs op Het Mozaïek te

volgen, of heeft u vragen of zorgen, neemt u dan contact met de directeur Marianne

Wijshake-Laarberg, door  een mail te sturen naar: directie.mozaiek@scodelft.nl. 

Zieke/afwezige leerkrachten

Leerkrachten die niet kunnen werken op school, maar wel thuis, verzorgen online onderwijs

vanuit huis. Deze leerkrachten worden niet vervangen en de leerlingen zijn thuis. In het geval de

kinderen thuis moeten blijven omdat de leerkracht wordt getest kan het zo zijn dat de uitslag van

deze test vroeg in de ochtend volgt waardoor de kinderen alsnog naar school toe kunnen. Dat

laten wij de ouders dan via Parro weten.

Als leerkrachten niet in staat zijn om te werken kan geen fysiek onderwijs of thuisonderwijs

plaatsvinden. Over afwezigheid van leerkrachten worden ouders van de groepen uiteraard apart

geïnformeerd. Uiteraard doen wij ons uiterste best om een oplossing te bedenken zodat de

kinderen naar school kunnen komen. Het is op dit moment alleen niet altijd mogelijk om een

vervangende leerkracht in te zetten in verband met cohortering. We kunnen ook geen extern

personeel inzetten op dit moment. Dit betekent ook dat u er rekening mee moet houden dat er

geen noodopvang geboden kan worden. Wij vragen u hier alvast goed over na te denken, omdat

het op ieder moment kan gebeuren dat een groep thuis moet blijven.

Instroomleerlingen en wennen

De leerkrachten van de groepen 1 nemen contact op met de ouders van de kinderen die 4 jaar

worden in de komende periode om af te stemmen over het komen wennen en starten op school.

Overige maatregelen

Er vinden geen fysieke oudergesprekken plaats. Gesprekken via de meet of telefoon zijn uiteraard

wel mogelijk.

Leveranciers komen alleen op afspraak. Zij dragen een mondkapje in de school en vullen een

triageformulier in.


