
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals in de laatste persconferentie bekend is gemaakt gaan de scholen na de meivakantie weer (gedeeltelijk) open. 
Wij vinden het heel fijn dat wij de leerlingen weer mogen ontvangen vanaf maandag 11 mei. Uiteraard zorgen wij 
ervoor dat de gezondheid van leerlingen én personeel voorop staat.  
 
In dit bericht informeren wij u over afspraken op schoolniveau (zie ook de kwaliteitskaart in de bijlage). Informatie 
specifiek voor de groep/het leerjaar van uw kind, ontvangt u via de leerkracht(en). 
 
Combinatie (t)huiswerk en schoolwerk – 2 dagen per week school 
De komende weken zal er een combinatie van (t)huiswerk, zoals u nu gewend bent, en naar school gaan uitgevoerd 
worden. Het landelijk advies is om de leerlingen de helft van de tijd naar school te laten komen. Onze school heeft 
ervoor gekozen om de klassen te halveren (met uitzondering van de groepen 8 en groep 1D). Uw kind gaat dus twee 
dagen per week naar school, bij de eigen leerkracht en in het eigen lokaal, maar met de helft van de leerlingen. De 
leerlingen zijn in groepen ingedeeld, van de leerkracht hoort u op welke dag uw kind op school wordt verwacht. We 
hebben o.a. rekening gehouden met meerdere leerlingen in één gezin, opvangdagen van de cruciale beroepsgroepen 
en een evenredige verdeling qua aantallen. Op de overige drie dagen dat uw kind niet op school aanwezig is kan uw 
kind thuis aan het werk met het (weektaak)werk dat u van de leerkracht ontvangt.  
 
Aangepaste schooltijden 
De komende weken hanteren wij (op de twee dagen dat uw kind naar school komt) de volgende lestijden: 
 

• Maandag:             08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 

• Dinsdag:                08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 

• Woensdag:           school gesloten voor leerlingen, leerlingen werken aan (t)huiswerk. 

• Donderdag:          08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 

• Vrijdag:                  08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 

Zoals u hierboven ziet is de woensdag geen contactdag. De leerkrachten gebruiken de woensdagen om het 

afstandsprogramma voor de week erna vorm te geven, instructievideo’s op te nemen, eventuele ouder- en/of 

leerling-gesprekken in te plannen etc. 

Bovenstaande lestijden gelden voor álle groepen. De groepen 1 t/m 4 maken op de vrijdagmiddag dus ook de dag vol, 

tot 14.00 of 14.15 uur. 

Indien leerlingen gebruik maken van naschoolse opvang bij de BSO betekent dit dus dat de opvang vanaf 14.00 of 

14.15 uur nodig is. Ouders nemen zelf contact op met de BSO om dit te organiseren. 

Basisvakken en sociaal-emotionele ontwikkeling 
De tijd dat uw kind op school is zal vooral aandacht besteed worden aan de basisvakken (taal, rekenen, spelling, 
begrijpend lezen en technisch lezen). De leerkracht zal instructies geven en de leerlingen ondersteunen bij het werk. 
Daarnaast zal er ruime aandacht zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: persoonlijke aandacht voor de leerling, 
zijn/haar ervaringen de afgelopen weken etc. Er zal, net als in het begin van een schooljaar, gestart worden met aan 
de nieuwe situatie wennen en het maken van afspraken. Het is belangrijk dat wij hier (met de leerlingen) bij stil staan. 
 
Contact ouders 
Op de dagen dat uw kind naar school mag vragen wij u uw kind zo veel mogelijk zelfstandig (indien mogelijk) naar 
school te laten komen. Indien u uw kind brengt, neem afscheid buiten het schoolplein en laat uw kind zelf de school 
betreden. Wij hanteren ruimere inlooptijden. 10 minuten voor aanvang van de lessen staan de leerkrachten op het 
plein om de leerlingen op te vangen. Hoe graag wij u ook weer in de school willen ontvangen, helaas is het voor 
ouders (nog) niet toegestaan om de school of het plein te betreden. Ook vragen wij u als ouder de 1,5 meter afstand 
te bewaren tot andere ouders en na het brengen en/of halen van uw kind direct naar huis te gaan. Er is geen fysiek 
contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (conform de RIVM richtlijn). Oudergesprekken vinden dus 
voorlopig digitaal plaats.  
 
 



Richtlijnen gezondheid leerlingen en leerkrachten 
Het wegstuurbeleid conform de richtlijnen van het RIVM is als volgt:  

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 
personeelslid naar huis.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar 
huis. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een 
ouder opgehaald. 

• Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis. 

• Indien een gezinslid van de leerling corona-gerelateerde klachten heeft blijft de leerling thuis.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De ouders en 
school nemen hierin samen een beslissing. Neem contact op met de leerkracht indien uw kind tot de 
risicogroep behoort. 

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. De ouders en school nemen hierin samen een beslissing. Neem contact op met de leerkracht 
van uw kind. 

 
Inzet leerkrachten 
Het kan zijn dat leerkrachten hun werkzaamheden op 
school niet kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld omdat zij 
onder de risicogroep vallen). Indien dit het geval is 
proberen wij in eerste instantie een vervangende 
leerkracht in te zetten. Indien dit niet mogelijk is verzorgt 
de leerkracht onderwijs op afstand aan de eigen groep.  
 
Indien een leerkracht door ziekte niet in staat is om te 
werken (en dus ook geen afstandsonderwijs) uitgevoerd 
kan worden, zal de school proberen een vervangende 
leerkracht in te zetten om het afstandsonderwijs tijdelijk 
over te nemen. We streven ernaar de helft van de groep 
wel naar school te laten komen indien dit organisatorisch 
mogelijk is. In dit geval wordt u hierover geïnformeerd 
door directie.  
 
Richtlijnen en regels  
Wij volgen de richtlijnen en regels van het RIVM inzake 
veiligheid en gezondheid. De rijksoverheid heeft een 
poster ontworpen, waarin de regels binnen de 
basisschool worden uitgebeeld. In en om onze school 
gelden deze regels vanaf maandag 11 mei a.s. Lees de                                                                                                                     
regels alstublieft goed door en houd u hier ook aan:  
 
Kwaliteitskaart heropening school 
Alle afspraken op schoolniveau zijn vastgelegd in de 
‘kwaliteitskaart heropening OBS Groenehoek’. U vindt 
deze kwaliteitskaart op de pagina’s hieronder. Het is 
belangrijk dat u deze kwaliteitskaart goed doorleest. 
Hierin staan alle afspraken die het team van OBS 
Groenehoek samen heeft gemaakt en de komende 
weken zijn deze afspraken onze kaders om vanuit te werk te gaan.  
 
Alle afspraken worden voorlopig tot 1 juni aangehouden, tenzij de overheid tussentijds andere richtlijnen afgeeft. Ons 
streven is om in de week van 25 mei weer met u te communiceren over de gang van zaken na die tijd.  
 
Wij hopen u hierbij voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, meer informatie volgt via de leerkracht van uw kind 
en bij vragen kunt u altijd bij ons terecht. 
 
Vriendelijke groet, mede namens het team en de MR van OBS Groenehoek, Sabine Luhrman.  
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Doel  

De kaart heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen 

heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk 

vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als 

mogelijk beperken.  

Uitgangspunten 

• Veiligheid van teamleden, ouders en leerlingen staat voorop. Wij volgen daarbij de richtlijnen van het 

RIVM. 

• De cognitieve hoofdvakken taal, rekenen, lezen en spelling blijven centraal staan.  

• Schoolmomenten zijn gericht op: 

- Sociaal en emotioneel welbevinden; 

- Interactieve instructie; 

- Checken of de doelen door de leerlingen zijn behaald (controle van begrip). 

 

• We streven ernaar dat de leerlingen zoveel mogelijk van hun eigen, vaste leerkracht les krijgen op de 

momenten dat zij naar school komen.  

• Bij ziekte/afwezigheid van de vaste leerkracht wordt er weer geschakeld naar het onderwijs op afstand 

(indien de leerkracht gezond genoeg is om dit te kunnen verzorgen).  

• Wanneer de leerkracht niet in staat is onderwijs op afstand te verzorgen streven wij ernaar de helft van 

de groep naar school te laten komen door het inzetten van een vervanger.  

   

• Kinderen die, ondanks de maatregelen die genomen worden, niet op school kunnen komen, maken het 

basisprogramma onderwijs op afstand dat wordt gedeeld door de leerkracht.  

• Het programma voor onderwijs op afstand zal eruit zien zoals u tot nu toe gewend bent.  

• De instructievideo’s kunnen worden gebruikt op de dagen dat uw kind thuiswerkt. De dagen dat uw kind 

op school is wordt de instructie op school verzorgd.  

• De contactmomenten in de online vergaderkamer komen echter te vervallen, aangezien de leerkracht 

dagelijks fysiek lesgeeft.  

 

• Belangrijk in deze tijd: we doen het samen! Solidariteit en flexibiliteit staan voorop.  

• We werken tot aan Pinksteren (1 juni) op afgesproken wijze, tenzij de overheid en/of het RIVM andere 

richtlijnen aangeeft.   

• Na 1 juni wordt bekeken of een uitbreiding in contacturen of herverdeling van de kinderen nodig is. We 

communiceren hierover met ouders in de week van 25 mei.  

• Voor de groepen 8 zijn de schoolmomenten gericht op een goede afsluiting van de basisschooltijd.  

Informatie 
Alle informatie in het specifiek geldend voor uw kind(eren) en het leerjaar wordt via de groepsleerkracht(en) 
met u gedeeld. De groepsleerkracht is ook uw eerste aanspreekpunt bij vragen en/of overleg. Indien nodig kan 
de groepsleerkracht u doorverwijzen naar de directeur voor meer informatie.  
 
Organisatie 
Zoals door de overheid aangegeven wordt het onderwijs op school langzaam opgebouwd en wordt gestart met 

ongeveer de helft van de reguliere schooltijd. Wij willen iedere leerling minimaal 10 uur aan contactmomenten 

op school geven in de week. Deze contactmomenten worden verdeeld over vier dagen (maandag, dinsdag, 

donderdag, vrijdag). De groepen worden in tweeën gesplitst. Dit betekent dat ieder kind twee dagen per week 

naar school gaat. We hanteren daarbij aangepaste lestijden. Op de overige drie dagen werkt uw kind aan het 

(t)huiswerk. 
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Welke punten hebben een rol gespeeld bij het bepalen van de lestijden? 

• Veiligheid leerlingen en leraren; 

• Belastbaarheid van het team en mogelijkheden in de organisatie; 

• Haalbaarheid voor ouders; 
• Praktisch, zoals gebruik van ruimtes.  

 
Schooltijden 
We hanteren een rooster met gelijke schooltijden:  

• Maandag:  08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 
• Dinsdag:  08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 

• Woensdag:  school gesloten voor leerlingen, leerlingen werken aan (t)huiswerk. 

• Donderdag:  08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 

• Vrijdag:   08.30 - 14.00 uur (Stampioendreef) - 08.45 - 14.15 uur (Groeneweg) 
 

• Zoals u hierboven ziet is de woensdag geen contactdag. De leerkrachten gebruiken de woensdagen om 
het afstandsprogramma voor de week erna vorm te geven, instructievideo’s op te nemen, eventuele 
ouder- en/of leerling-gesprekken in te plannen etc. 

• Bovenstaande lestijden gelden voor álle groepen. De groepen 1 t/m 4 maken op de vrijdagmiddag dus 
ook de dag vol, tot 14.00 of 14.15 uur. 

• Indien leerlingen gebruik maken van naschoolse opvang bij de BSO betekent dit dus dat de opvang vanaf 
14.00 uur of 14.15 uur nodig is. Ouders nemen zelf contact op met de BSO om dit te organiseren. 

 
Rooster 

Op maandag en donderdag of dinsdag en vrijdag is de helft van de groep op school volgens een vast rooster. Een 

leerling volgt dus rooster A of rooster B. Bij x is de leerling op school. Staat er niets in het vakje, is de leerling 

thuis. Voor de dagen dat de leerling thuis is volgt de leerling het aanbod van (t)huiswerk.  

 

 maandag  dinsdag  woensdag donderdag  vrijdag  

Groep A x   x  

Groep B  x   x 

 

Verdeling leerlingen  

Bij de indeling in groepen is gekeken naar de volgende aspecten: 

• Iedere klas wordt gehalveerd (met uitzondering van de groepen 8 en groep 1D); 

• Halvering vindt in alle groepen plaats op achternaam, zodat we de leerlingen in één gezin zo veel 

mogelijk op dezelfde lesdag kunnen indelen; 

• Leerlingen die gebruik maken van de opvang worden zo veel mogelijk ingedeeld op hun ‘opvang-dagen’; 

• De groepsleerkracht communiceert het rooster m.b.t. contactdagen van de groep naar de ouders via 

Social Schools; 

• Vanwege de grote organisatie achter het verdelen van de groepen en het rekening houden met 

gezinnen, opvang etc. is het NIET mogelijk om te ruilen in dagen.  

 

Materialen 

Gezien (t)huiswerk wordt afgewisseld met contactdagen op school, zullen de leerlingen hun schoolmateriaal van 

huis mee moeten nemen naar school en andersom. De groepsleerkracht communiceert naar ouders en 

leerlingen welke materialen er mee naar school worden genomen. De schoolmaterialen worden meegenomen in 

een stevige rugzak, welke kan worden opgehangen aan de stoel in de klas. 
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Opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen  

• We blijven opvang verzorgen voor ouders werkzaam in een cruciaal beroep.  

• De leerkrachten inventariseren welke leerlingen gebruik maken van deze opvang en op welke dagen.  

• Deze leerlingen worden zoveel mogelijk in de eigen groep opgevangen (en ingedeeld in het A-B 
rooster!). Indien de groepsgrootte wordt overschreden en opvang in de eigen groep niet mogelijk is, 
meldt de leerkracht dit bij de directie.  

• Het is belangrijk dat wijzigingen in de opvang(dagen) direct aan de leerkracht worden doorgegeven door 
de ouders. De leerkracht is verantwoordelijk voor het A/B-rooster van zijn/haar groep.  

• Ouders die gebruik moeten gaan maken van de opvang (en dit nu nog niet doen) of de omvang van de 
opvang moeten ophogen, geven dit aan bij de directie.  

• Indien de opvang niet in de eigen groep kan worden georganiseerd, geeft de leerkracht dit aan bij de 
directie. De directeur zal dan de (extra) opvang laten verzorgen door ambulante teamleden indien nodig 
en in overleg.  

 
(T)huiswerkdagen  
Als leerlingen twee dagen naar school gaan, zal er de overige dagen sprake zijn van ‘onderwijs op afstand’. Het 
programma zoals u gewend bent blijft gehandhaafd, met uitzondering van de digitale contactmomenten in de 
online vergaderkamer. De leerkracht verstuurt op vrijdag de nieuwe weektaak naar ouders/leerlingen via Social 
Schools. De leerkracht is ook uw eerste aanspreekpunt bij vragen over het (t)huiswerk.  
 
Onderwijs op afstand 

• Het kan voorkomen dat een groep (tijdelijk) moet terugvallen op (t)huisonderwijs, bijvoorbeeld bij 
ziekte van de leerkracht. Groepen worden hierover geïnformeerd door de directie.  

 
Aanbod zieke/afwezige leerlingen  

• Deze leerlingen blijven waar mogelijk de stof die wordt opgegeven voor de thuiswerkdagen maken; 

• De ouders nemen via de mail contact op met de leerkracht indien zij vragen hebben. 

• Voor leerlingen die wegens ziekte thuis moeten werken worden de instructievideo’s gedeeld. Daarnaast 
zal de leerkracht eenmaal per week een contactmoment (bijv. telefonisch of videobellen) met de 
leerling en/of ouders inplannen. Deze afspraak treedt in wanneer een leerling langer dan een week 
afwezig is.  

 
Pedagogische prioriteit op contactdagen 
Zoals eerder aangegeven ligt de prioriteit bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en de basisvakken. Leerlingen 
gaan dan wel naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot 
onzekerheid bij leerlingen leiden. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het 
openen van de school als positief kunnen ervaren. De leraar moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle 
maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte 
krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was.  

• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt;  
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen;  
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 

 
Afstand en inrichting van de lokalen  
Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen voor de onderwijssetting opgesteld. Specifiek zijn de volgende maatregelen 
van kracht: 

• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

• Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

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

• Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben. 
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Daarnaast stellen wij als school de volgende regels: 

• Wij willen graag afstand creëren tussen de leerlingen wanneer zij in de lokalen zitten waar dat kan. In 
tafelgroepjes waar normaal vier leerlingen plaatsnemen, zullen nu twee leerlingen plaatsnemen. De 
leerlingen kunnen schuin tegenover elkaar zitten. Ons streven is een tafel aan afstand tussen de 
leerlingen.  

• We proberen looproutes in de school en in de klassen zoveel mogelijk aan te duiden en aan te houden. 

• Voor de leerlingen in de groepen 1-2 is het niet realistisch om 1,5 meter afstand te creëren. Wel vinden 
activiteiten bij voorkeur buiten plaats, indien het weer het toelaat. Ook gebruiken wij de hal voor de 
lokalen als extra (speel/werk)ruimte. 

 
Pauzetijden/spel en buitenspelen 
Het team heeft ervoor gekozen om de komende weken zelf de pauze-opvang te organiseren. De schooldag is 
hierdoor iets korter dan normaal, het personeel heeft CAO-technisch namelijk recht op pauze na een aantal uur 
werken. De keuze van het team is gebaseerd op onderzoek naar de inzet van de TSO-krachten (niet al het 
personeel is momenteel inzetbaar) en het bewaren van de rust op het schoolplein. De richtlijnen geven namelijk 
duidelijk aan dat groepen gescheiden van elkaar moeten kunnen buitenspelen, iets wat niet haalbaar is als wij de 
tussen-schoolse opvang laten doorgaan. De leerkrachten spelen zelf een kwartier buiten met hun eigen groep in 
de ochtendpauze, en een kwartier in de middagpauze. Leerkrachten verzorgen dus een aaneengesloten 
schooldag.  
 
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 spelen iedere dag een kwartier buiten in de ochtend. We hanteren een 
rooster waarbij max. twee groepen (gescheiden van elkaar!) op het schoolplein spelen. We houden steeds 
dezelfde combinatie van groepen aan tijdens het buitenspelen. Hiermee houden we rekening met de richtlijnen 
dat we niet met meerdere groepen ‘door elkaar’ buiten spelen. Ook is er ruimte tussen de groepen, zodat de 
klassen elkaar niet tegenkomen in de gangen en op de trappen bijvoorbeeld.  
 
De pauzetijden waarin de leerlingen buiten spelen zijn de komende weken als volgt: 
 
Stampioendreef  

• Groep 3A:   speelt in de pauzes op het kleuterplein (tijden in afstemming met groepen 1-2). 

• Groep 7A en 7B:  09.45 - 10.00  uur en 11.45 - 12.00 uur. 
• Groep 4/5A en 6A:  10.10 - 10.25 uur en 12.10 - 12.25 uur. 

• Groep 8A en 8B:  10.35 - 10.50 uur en 12.35 - 12.50 uur. 
 
Groeneweg 

• Groep 3B en 4B:  10.00 - 10.15 uur en 12.00 - 12.15 uur. 

• Groep 5B en 6B:  10.30 - 10.45 uur en 12.30 - 12.45 uur.  
 
De kleutergroepen hanteren hun eigen tijden (in overleg met de andere kleutergroepen uiteraard).  
 
Overige zaken 

• De leerkracht zorgt voor voldoende afwisseling tussen instructie, bewegen, inspanning en ontspanning, 
zoals hij/zij dat in een normaal rooster ook al doet.  

• De gymlessen gaan in eerste instantie niet door! De vakleerkracht gym zal een rol moeten spelen in 
opvang van groepen en individuele leerlingen waar nodig. De gymlessen hebben geen eerste prioriteit. 

• De plusklassen en ontdekclub gaan tijdelijk niet door.  
 

Eten en drinken 

• De leerlingen nemen van huis een (gezonde) snack mee, zoals een stuk fruit/groente en iets te drinken 

voor de ochtendpauze en een lunchpakketje en iets te drinken mee voor de middagpauze.  
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• De leerkrachten zien erop toe dat leerlingen meerdere malen per dag hun handen grondig wassen (’s 

morgens bij binnenkomst, na het buitenspelen, voor het eten (zowel ochtend- als middagpauze) etc.  

• Leerlingen mogen geen voedsel met elkaar delen. 

• Er wordt tot aan Pinksteren niet getrakteerd op school. In overleg met de leerkracht kan de traktatie 

voor de verjaardag op een later moment gepland worden. 

• Leerlingen moeten ook tijdens het eten van fruit/lunch apart zitten, aan hun eigen tafel.  

• Graag makkelijk te openen bekers/pakjes/bakjes meegeven, zodat de leerlingen dit zelf kunnen openen.  
 
Ouders in de school 
Het is belangrijk dat we rond de school de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Wij willen drukke breng- en 
haalmomenten aan het hek en het schoolplein voorkomen. Wij vragen u daarom rekening te houden met de 
volgende zaken: 

• Op de dagen dat uw kind naar school mag vragen wij u uw kind zo veel mogelijk zelfstandig (indien 
mogelijk) naar school te laten komen.  

• Indien u uw kind brengt, neem afscheid buiten het schoolplein (u brengt uw kind tot aan het hek) en 
laat uw kind zelf de school betreden.  

• Hoe graag wij u ook weer in de school willen ontvangen, helaas is het voor ouders (nog) niet toegestaan 
om de school of het plein te betreden.  

• Dit betekent dus ook dat u niet bij het raam mag zwaaien naar uw kind.  

• Ook vragen wij u als ouder de 1,5 meter afstand te bewaren tot andere ouders en na het brengen en/of 
halen van uw kind direct naar huis te gaan.  

• Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s) (conform de RIVM 
richtlijn). Oudergesprekken vinden dus voorlopig digitaal plaats.   

• De kinderen worden naar school gebracht door één volwassene per gezin.  

• Leerlingen worden door de leerkrachten buiten opgevangen in een rij. 
 

• We hanteren de volgende tijden om de leerlingen in de rij op te vangen (inloop): 
Stampioendreef:  8.20 - 8.30 uur opvang op schoolplein 
   Lestijd: 8.30 uur – 14.00 uur   
Groeneweg:   8.35 - 8.45 uur opvang op schoolplein 
   Lestijd: 8.45 uur – 14.15 uur   

 
• Aan het eind van de dag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht, waarbij de leerlingen 

vlot de school verlaten. 
 

• Leerkrachten zorgen ervoor dat zij afstand houden met hun groep van een andere groep bij het verlaten 
van het lokaal (op de gang) en bij het verlaten van de school.  

• Groepen 1-2: bij het ophalen mag u verdeeld over het plein staan om uw kind op te halen. Houd hierbij 
de 1,5 meter afstand in acht en kom niet eerder dan nodig naar school.  
 

Jassen en tassen  

• De kleuters doen hun jas en tas in de  luizenzak die op hun stoel ligt. De leerkracht laat de leerlingen in 

tweetallen de luizenzakken aan de kapstok hangen. 

• De groepen 3 t/m 8 hangen hun jas over hun stoel en zetten hun tassen onder hun tafel.  

• Eten en drinken blijft in de tas. 
 
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen 

• In de periode tot Pinksteren voeren we (indien nodig) alleen digitale oudergesprekken. De leerkracht 
stuurt een link naar de ouder om te ‘ontmoeten’ in de online vergaderkamer. Er kan ook telefonisch 
contact worden onderhouden. 
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• We wachten de maatregelen na Pinksteren af om verder vorm te geven aan de oudergesprekken die 
gepland staan.  

 
Monitoren ontwikkeling leerlingen en toets-beleid  

• Wij zullen u na de meivakantie verder informeren over toetsen en het volgen van de ontwikkeling.  
 
Gezondheid en wegstuurbeleid 
Het wegstuurbeleid conform de richtlijnen van het RIVM is als volgt:   

• Wanneer een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het 
personeelslid naar huis.   

• Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar 
huis. Specifiek is de volgende maatregel van kracht: als een leerling ziek wordt, wordt het direct door 
een ouder opgehaald.  

• Leerlingen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis.  

• Indien een gezinslid van de leerling corona-gerelateerde klachten heeft blijft de leerling thuis.  

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. De ouders 
en school nemen hierin samen een beslissing. Neem contact op met de leerkracht indien uw kind tot de 
risicogroep behoort.  

• Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. De ouders en school nemen hierin samen een beslissing. Neem contact op met de leerkracht. 

 
Hygiëne en schoonmaak 
Wij volgen nauwgezet de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Zoals eerder genoemd zullen wij tevens extra 
aandacht besteden aan handen wassen en worden de lokalen dagelijks grondig schoongemaakt. Hierbij volgen 
wij ook de richtlijnen van het RIVM. Omdat een opsomming van alle hygiëne maatregelen een lange lijst wordt, 
verwijzen wij naar de volgende documenten, die wij nastreven om de hygiëne in de school te garanderen: 
 
Normenlijst hygiënerichtlijn: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Normenlijst%20hygi%C3%ABne%20basisscholen%20-
%20mei%202016.docx  
 
Schoonmaakschema voor de basisschool: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-06/Schoonmaakschema%27s%20voor%20basisscholen%20-
%20mei%202016.docx  
 
Schema instructies handhygiëne: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Handhygiene%20LCHV.pdf  
 
Binnen-en buitenmilieu voor de basisschool: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20basisscholen%20-
%20mei%202016.pdf 
 
Informatie over ziektebeelden voor de basisschool: 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-
11/Informatie%20over%20ziektebeelden%20voor%20basisscholen%20-%20april%202018%20_0.pdf  
 
Poster rijksoverheid regels in de school: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/04/22/poster-
voorzorgsmaatregelen-in-onze-school---basisonderwijs/Poster+protocollen+basisonderwijs+-
+voor+op+school.pdf  
 

‘Alleen samen krijgen we corona onder controle!’ 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Normenlijst%20hygi%C3%ABne%20basisscholen%20-%20mei%202016.docx
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Normenlijst%20hygi%C3%ABne%20basisscholen%20-%20mei%202016.docx
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-06/Schoonmaakschema%27s%20voor%20basisscholen%20-%20mei%202016.docx
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-06/Schoonmaakschema%27s%20voor%20basisscholen%20-%20mei%202016.docx
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-02/Handhygiene%20LCHV.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20basisscholen%20-%20mei%202016.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20basisscholen%20-%20mei%202016.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-11/Informatie%20over%20ziektebeelden%20voor%20basisscholen%20-%20april%202018%20_0.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-11/Informatie%20over%20ziektebeelden%20voor%20basisscholen%20-%20april%202018%20_0.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/04/22/poster-voorzorgsmaatregelen-in-onze-school---basisonderwijs/Poster+protocollen+basisonderwijs+-+voor+op+school.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/04/22/poster-voorzorgsmaatregelen-in-onze-school---basisonderwijs/Poster+protocollen+basisonderwijs+-+voor+op+school.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/04/22/poster-voorzorgsmaatregelen-in-onze-school---basisonderwijs/Poster+protocollen+basisonderwijs+-+voor+op+school.pdf

