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Afspraken heropening school vanaf 8 februari 
 
 
We gaan weer terug naar een continurooster. Dit om 2 redenen, we willen zo min mogelijk 
verschillende contacten en niet alle TSO medewerkers kunnen en mogen naar school 
komen. Alleen op woensdag gaan we om 12.15 uit en de groepen 1 t/m 4 zijn op 
vrijdagmiddag vrij. 
Deze tijden zijn gecommuniceerd met BSO. 
Het rooster ziet er dan als volgt uit: 
 

 
De richtlijnen van het RIVM blijven we volgen.  
Kinderen in het primair onderwijs onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. 
Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen 
(leraren en andere personeelsleden).  
Tussen personeelsleden en volwassenen onderling wordt altijd 1.5 meter afstand bewaard.  
Alle kinderen die uit het buitenland terug komen moeten 10 dagen in quarantaine.  
 
De volgende afspraken gelden: 

● De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan alleen de school in.  
● Ouders blijven buiten het schoolplein(hek). Nemen daar ook afscheid van hun kind 

(vragen of andere zaken die met de leerkracht besproken moeten worden gaan via 
de mail).  Ouders worden verzocht om bij het brengen en halen ook buiten een 
mondkapje te dragen. 

● We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zoveel mogelijk alleen naar 
school komen en naar huis gaan. Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis en 
kunnen ze niet op het schoolplein blijven spelen. 

● Voor de ouders van de andere groepen verwachten we dat zij daar een grote 
verantwoordelijkheid in nemen. Houd het brengen en halen zo kort mogelijk. Houd 
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Dag Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

Maandag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 

Dinsdag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 

Woensdag 8.30 - 12.15 8.30 - 12.15 

Donderdag 8.30 - 14.30 8.30 - 14.30 

Vrijdag 8.30 - 12.00 8.30 - 14.30 



afstand tussen elkaar. De leerkrachten staan buiten uw kind op te wachten, dus u 
kunt, vanaf een ruime afstand van school, uw kind al sturen. 

● Kinderen worden door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. 
 
We willen ouders vragen nadat u uw kind op het schoolplein heeft gebracht en bij 
zijn/haar leerkracht is meteen weg te gaan om de drukte rondom het plein zo klein 
mogelijk te houden. 

● De leerkracht van de groep staat buiten op het schoolplein om de kinderen mee naar 
binnen te nemen. De leerlingen zoeken hun eigen leerkracht op. 

● De groepen 1 en 2 gaan via de kleuteringang naar binnen en buiten. 
● De groepen 3 t/m 5 gaan via de hoofdingang naar binnen.  
● Groep 6 t/m 8 gaan via de zijingang(schuifdeur bij groep 1/2 A) naar binnen.  
● De groepen 3 t/m 8 gaan via de nooduitgang naar buiten. 
● De leerlingen nemen al het schoolmateriaal mee naar school op maandag 8 februari. 
● Chromebooks moeten ingeleverd worden bij Stanley. 
● Leerlingen nemen jas en tas mee de klas in en hangen hun jas aan hun stoel en 

zetten de tas onder de tafel. 
● Leerlingen van de groepen 7 en 8 is het dringend verzoek een mondkapje te dragen 

bij het binnengaan van de school. In de klas kan het mondkapje af. Ook tussendoor, 
als ze op het plein zijn en/of weer naar buiten gaan vragen wij ze een mondkapje te 
dragen.  

 
Lesaanbod 

● Er zal geen thuisonderwijs meer gegeven worden. 
● De leerlingen worden in de klas in vaste groepen ingedeeld (cohorte). In de 

bovenbouw waar mogelijk in nog kleinere groepjes/koppels.  
● Bij een besmette leerling in de groep gaat de hele groep in quarantaine inclusief de 

leerkracht. Op dat moment zal er weer overgegaan worden op thuisonderwijs.  
● Na 5 dagen en een negatieve test mogen leerkracht en leerlingen weer naar school 

en wordt er geen thuisonderwijs meer gegeven. 
● Voor leerlingen die langer in quarantaine moeten blijven gaat de laptop in de klas 

aan zodat er meegekeken kan worden in de klas en op die manier de instructie kan 
volgen. 

● Op dit moment is het nog niet duidelijk wat we met gym kunnen en mogen. 
● Tot aan de voorjaarsvakantie zijn er geen HVO lessen voor de groepen 6. 

 
Hygiëne (deze maatregelen blijven hetzelfde) Hygiënerichtlijn voor basisscholen | RIVM 

● School draagt zorg voor hygiëne maatregelen. Leermiddelen en werkplekken worden 
regelmatig ontsmet daarnaast is er dagelijks intensieve schoonmaak. Materialen bij 
de groepen 1 en 2 kunnen niet bij elke wisseling van gebruik van een andere leerling 
ontsmet worden. 

● Bij alle w.c’s hangen handdoekdispenser met papieren handdoekjes. 
● In elke groep wordt gezorgd voor:  

○ Zeep 
○ desinfecterende handgel 
○ papieren handdoekjes 
○ oppervlakte sprays  
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https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen


 
Gezondheid (deze maatregelen blijven hetzelfde) 

● Bij klachten (ernstige verkoudheidssklachten) houdt u uw kind thuis.  Anders worden 
ze naar huis gestuurd. 

● Is er in het gezin sprake van corona gerelateerde klachten dan moet de leerling thuis 
blijven. 

 
Andere belangrijke zaken voor komende periode: 

● Rapport 1 wordt in aangepaste vorm gemaakt en meegegeven Deze wordt 
meegegeven op dinsdag 23 maart. De rapportgesprekken zijn in de week van 29 
maart. Deze zullen voornamelijk digitaal plaatsvinden.  

● Bij de rapportgesprekken van groep 7 wordt het advies voor vervolgonderwijs 
benoemd, maar dit is nog niet het voorlopig advies. Bij de tweede rapportgesprekken 
(eind schooljaar) komt het voorlopig advies waarbij ook de leerling en IB/directeur 
aanwezig is. 

● Wij hebben we besloten de CITO Midden toetsen af te nemen vanaf 2 maart. Advies 
hiervoor is na 2 weken onderwijs pas de toetsen af te nemen. Dit betekent dus na de 
voorjaarsvakantie. 

● Groep 8 start op 8 februari al met CITO. We nemen de volgende CITO’s in groep 8 
af: rekenen, begrijpend lezen, spelling en AVI. Dit in verband met de 
adviesgesprekken die in de week van 15 februari plaatsvinden. 

● In de groepen 1/2  worden er geen CITO toetsen meer afgenomen. De 
kleutertoetsen waren sinds enige al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit de 
leerlingvolgsystemen gehaald vanuit de overheid. Deze afspraak is gemaakt omdat 
schoolse toetsen met opgaven niet goed passen bij de manier waarop kleuters leren 
en zich ontwikkelen. Wij hebben op school een observatiesysteem waarmee we de 
ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten houden en in beeld hebben. 

● Op maandag 1 maart starten we in de klassen met het schoolbrede thema. Het 
thema is: Sport. 

 
 
Belangrijk: De voor- en buitenschoolse opvang mag nog niet open, behalve de BSO 
noodopvang van kwetsbare kinderen en voor ouders in cruciale beroepen blijft nu nog 
bestaan conform de huidige regels. 
Contact hierover moet u bij BSO organisatie doen en loopt niet via school. 
 
 
Tot slot: 
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