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Afspraken heropening school vanaf 11 mei 
 
We zijn blij de kinderen weer op school te mogen ontvangen. Maar dit zorgt meteen voor 
aanpassingen en nieuwe regels/afspraken.  Als we ons hier allemaal aan houden, weet ik 
zeker dat we het aankunnen. 
 
Maandag 11 mei komen de leerlingen nog niet naar school. Deze dag gebruiken we om het 
openen van school voor te bereiden.. De schooldagen in de eerste week na de meivakantie 
veranderen daarom . 
De kinderen hebben i.p.v maandag ,deze week, woensdag  van 8.30 uur tot 14.30 uur 
school. 
 
Hieronder het schema wanneer de groepen op school verwacht worden. De verdeling is zo 
gemaakt dat alle kinderen dezelfde hoeveelheid uren op school komen.  
De groepen zijn verdeeld in 2 vaste groepen. Een A groep en een B groep. Hierbij hebben 
we rekening gehouden met broertjes en zusjes. De samenstelling van deze groepen wordt 
niet meer gewijzigd. De leerkrachten zullen u en de kinderen op de hoogte stellen van de 
verdeling.  
We hebben gekozen voor hele dagen om zo min mogelijk wisselingen op een dag te 
hebben. 
 

Dag Week 20 
(11/5 t/m 15/5  

Week 21 
(18/5 t/m 22/5) 

Week 22 
(25/5 t/m 29/5) 

Maandag xx A A 

Dinsdag B B B 

Woensdag A   

Donderdag B Hemelvaart A 

Vrijdag A Hemelvaart B 

 
Volgens de richtlijnen van het RIVM hoeven kinderen in het primair onderwijs onderling 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.  
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We gaan deze weken werken met 4 gelijke schooldagen en een continurooster voor alle 
groepen, dus groep 1 t/m 8. Dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 dus ook de vrijdagmiddag 
aanwezig zullen zijn op school. De schooltijden voor deze dagen zijn: 08.30 uur tot 14.30 
uur. Vanwege het continurooster is er geen overblijf, maar zal de leerkracht met de kinderen 
lunchen in de klas. Op de woensdagen zijn er geen leerlingen op school. De leerkrachten 
bereiden op deze dag het thuisonderwijs, dat ook nog door moet lopen, voor.  
 
 
 
Om de school open te stellen is het belangrijk om de volgende afspraken te maken. En ons 
hier met zijn allen aan te houden. Wilt u deze afspraken ook met uw kind( eren) bespreken. 
 

● 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). We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 zoveel mogelijk 
alleen naar school komen. 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 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. 

● 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 de schoolmaterialen zoals boeken en geleende laptops mee 

naar school en ook weer mee naar huis. 
● De leerlingen van de groepen 1 en 2 nemen het geleende materiaal van school zoals 

bijv.  kapla weer mee terug naar school. 
● De leerlingen mogen geen eigen pennen, etuis en andere zaken meenemen. Ze 

gebruiken uitsluitend materiaal van school.  
● Leerlingen nemen jas en tas mee de klas in en hangen hun jas aan hun stoel en 

zetten de tas onder de tafel. 
 
 

Lesaanbod 
● De leerlingen krijgen de helft van hun reguliere onderwijstijd aangeboden op school. 
● Het aanbod wordt aangevuld met verwerkingsmateriaal dat ze op hun thuisdag 

kunnen maken. 
● De leerkracht is volledig belast met het verzorgen van fysiek onderwijs. Hier zal de 

nadruk dan ook op liggen.  
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Hygiëne 
School draagt zorg voor hygiëne maatregelen. Leermiddelen, werkplekken worden 
regelmatig ontsmet en er is 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 komen handdoekdispenser met papieren handdoekjes te hangen 
● In elke groep wordt gezorgd voor:  

○ desinfecterende handgel 
○ papieren handdoekjes 
○ oppervlakte sprays  

 
Gezondheid 

● Bij klachten (hoesten, niezen) houdt u uw kind thuis.  Anders worden ze naar huis 
gestuurd. 

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

● Leerkrachten die behoren tot een risicogroep geven geen fysiek onderwijs, maar 
uitsluitend thuisonderwijs. We zijn aan het bekijken of deze leerlingen toch 1 dag 
naar school kunnen en om les te krijgen van een vervanger. 

 
Andere zaken lopende dit schooljaar 

● Schoolreisjes gaan niet door. 
● Straatspeeldag gaat niet door. 
● Sportdag, er wordt nog bekeken of er een aangepaste vorm kan komen. 
● Oudergesprekken gaan digitaal plaatsvinden. 
● We bekijken nog of er een rapport 2 komt of  een ander soort rapportage.  
● Stichtingsbreed moet nog besloten worden of we de eind CITO toetsen dit schooljaar 

gaan afnemen of bij de start van het nieuwe schooljaar. 
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