
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Verdere openstelling basisonderwijs 
Ver 

Gehele openstelling 8 juni a.s. 

 

Inhoud extra nieuwsbrief juni 

 Schooltijden 

 Contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) 

 Aanwezigheidsformulier 

 Oudergesprekken 

 Ouders in school/ op het schoolplein 

 Portfolio (groep 1-2)/ rapport ( groep 3-8) 

 Gebruik desinfectiemiddelen 

 Pauzes 

 Bijzondere activiteiten 

 Devices 

 Noodopvang 

 Gezondheid en welzijn 

 Logopedie en schrijftherapie 
 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Tijdens de laatste persconferentie van Minister-president Rutte werd bekend dat de basisscholen per  

08-06-2020 weer volledig open gaan.  

 

Op 28 mei kwam het aangepaste protocol beschikbaar. Dit ‘protocol volledig openen basisonderwijs’ is in de 

bijlage meegestuurd. Op basis van dit protocol zijn wij gaan bekijken welke aanpassingen wij moeten doen om 

een veilige opening van de scholen te kunnen organiseren. Met informatie vanuit het directeurenberaad en 

met medewerking van de medezeggenschapsraad hebben wij deze nieuwsbrief kunnen opstellen.  

 

Kijkend naar het aangepaste protocol blijkt dat wij veel zaken al georganiseerd hebben voor de fase van 50%-

onderwijs. Hierover hebben wij al eerder met u gecommuniceerd. Het protocol stelt ook een aantal 

aanpassingen voor die wij hier graag met u delen.  

 



 

 

Schooltijden 

De schooltijd is weer van 8.30 uur tot 14.30 uur. Vanaf 8.20 uur verwachten wij uw kind(eren) op school. Vanaf 
8.20 uur staat juf Brigitta of meneer Jan op het schoolbuurtplein. Vanaf 08.30 uur sluiten wij de ingangen van 
groep 5-7 en groep 8 in verband met de verplichte registratie vanaf maandag 8 juni. 
 

Aanwezigheidsformulier 

In navolging van andere organisaties en zorginstellingen zullen wij in de komende tijd bezoekers aan onze 
school gaan registreren. Dit doen wij middels het laten noteren van datum-naam-mailadres. 
Tijdens schooltijd is alleen de deur aan de voorzijde van de school (kleine hal) geopend. Hier liggen de 
registratieformulieren op een tafel klaar. Tevens staat er voor wie dit nog wil handgel. Bij een mogelijke 
besmetting kan op deze wijze door de GGD het contactonderzoek worden bespoedigd.  
 

Contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s) 

Het protocol geeft aan dat contacten tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school digitaal of telefonisch worden 
vormgegeven. Wij volgen dit advies op.  
Wij maken hierop drie uitzonderingen.  

 Gesprekken in het kader van passend onderwijs; 

 Gesprekken over situaties waar sprake is van onderwijsverlenging (doublure); 

 Kennismakingsgesprekken. 
Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats. Uiteraard zullen bij elk gesprek de algemene aanwijzingen van het 
RIVM gehanteerd worden. 
 

Oudergesprekken 

De in juni geplande driehoeksgesprekken zullen door deze Coronaperiode in een andere vorm worden gegoten. 
Het worden oudergesprekken en duren 10 minuten. De gesprekken zijn facultatief. U ontvangt een mail met 
uitnodiging voor het opgeven als u van een gesprek met de leraar van uw kind gebruik wilt maken. Nadat u zich 
heeft opgegeven ontvangt u een mail met link voor deelname aan het oudergesprek via meets. Mocht u zich 
niet opgeven en de leraar van uw kind wil toch graag met u een gesprek houden dan kunt u alsnog voor een 
gesprek worden uitgenodigd. 
Voor groep 7 worden in deze gesprekken de prognoses voor het VO meegenomen. Nadere informatie volgt. 
 

Ouders in school/ op het schoolplein 

Ouders mogen (voor, onder en na schooltijd) nog steeds niet in de school of op het schoolplein komen. 
Voor het maken van een afspraak kunt u met de juf of meester van uw kind mailen of bellen na schooltijd. 

Uiteraard kan een afspraak met de juf of meester ook digitaal plaatsvinden. 

 
Om te voorkomen dat er teveel ouders bij het schoolplein blijven staan vragen wij het volgende:             

 De leerlingen worden door één ouder gebracht. 

 Fiets alleen mee als dit echt nodig is en ga dan zo snel mogelijk weer weg. 

 Blijf als ouder buiten de haag en houd anderhalve meter afstand. 

 Leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen zelf direct naar binnen via  hun eigen. 

 Leerlingen van groep 1 worden voor het schoolplein afgezet en lopen naar de zandbak waar hun juf klaar 

staat. De leerlingen van groep 2 lopen direct door naar binnen. Hun juf staat klaar bij de voordeur. 



 

 

 De leerkrachten zullen om 8.20 uur klaar staan bij de deur van het groepslokaal om de leerlingen op te 

vangen. 

 Groep 1 en 2 hangen hun jassen en tassen aan hun eigen kapstok.  

 Groep 3 t/m 8 hangen de jassen aan hun stoel en leggen de tassen onder de tafel.  

 Aan het einde van de schooldag worden leerlingen groepsgewijs naar buiten 

        gebracht. Leraren lopen mee om te voorkomen dat leerlingen blijven hangen. Ze moeten direct 

        naar huis gaan. 

 
 

Portfolio (groep 1-2)/ rapport (groep 3-8) 

Wij zullen het portfolio en het rapport in een aangepaste vorm mee gaan geven die het thuisonderwijs en het 
onderwijs op school van de afgelopen periode recht doen. Immers, u heeft samen met uw kind(eren) een groot 
deel van deze tijd gewerkt aan zijn/haar leren. Het zal op deze wijze een waardevolle herinnering worden aan 
deze Coronaperiode. Nadere informatie volgt. 
 

Gebruik desinfectiemiddelen 

Daar waar eerder geadviseerd werd om gebruik te maken van middelen voor (hand-)desinfectie wordt dit nu 

min of meer afgeraden. De middelen worden niet meer gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van zeep bij het 

wassen van de handen. 

 

Pauzes 

Wij blijven op advies va het protocol werken met de gescheiden pauzes. Dit zullen wij aanhouden tot aan het 

einde van het schooljaar. 

 

Bijzondere activiteiten 

Het protocol adviseert de scholen dringend zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten. Wij zullen hier 
zorgvuldig mee om blijven gaan en u waar nodig tijdig informeren of groepsactiviteiten zullen plaatsvinden. Bij 
alle activiteiten die in de komende periode en ook na de zomervakantie kunnen plaatsvinden, zullen we de 
richtlijnen van het RIVM hanteren. 
 

Devices 

Gedurende de thuisonderwijs en thuiswerkperiode zijn er chromebooks uitgeleend.  
Deze zijn, als de school weer volledig bezocht wordt, uiteraard op school nodig. Mocht  

 uw kind in de B-groep zitten dan willen wij u vragen het chromebook vrijdag 5 juni a.s. mee naar school 
te geven in een stevige tas en af te geven aan meneer Jan Poorthuis (grote hal); 

 uw kind in de A-groep zitten dan willen u vragen het chromebook op vrijdag 5 juni a.s. tussen 12.00 uur-
12.30 uur naar school te komen brengen of te laten brengen door uw kind. Ook dan graag inleveren bij 
meneer Jan Poorthuis (kleine hal). 

Dank alvast voor uw medewerking! 
 



 

 

Noodopvang 

Nu wij weer hele dagen naar school gaan stopt automatisch de noodopvang. Wij willen u allen heel hartelijk 
danken voor de moeite die ook u gedaan is om de druk op noodopvang gedurende de hele Corona-crisis zo laag 
mogelijk te houden. Wij hebben het als school en ouders samen goed gedaan!  
 
 

Gezondheid en welzijn 

Gezondheid en welzijn blijft ook bij de volledige opening voorop staan. Wij hanteren hierbij de richtlijnen uit 
het eerder genoemde protocol. Belangrijk hierbij is dat medewerkers en kinderen thuis moeten blijven bij de 
volgende situaties: 

 er is sprake van klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest en of koorts; 

 er is sprake van een gezinslid met koorts. 
Mocht een kind toch de klachten krijgen op het moment dat hij of zij op school is dan zal er contact met ouders 
worden gelegd om het kind op te halen.  
De afspraak staat dat wij als school een melding bij de GGD maken wanneer er sprake is van drie of meer 
meldingen van leerlingen met ziekteverschijnselen per groep. Mocht dit het geval zijn dan communiceren wij 
dit op dat moment uiteraard (in samenspraak met de GGD) met u. 
Juf Gina Bode zal vanaf 8 juni thuis nog blijven werken op basis van het behoren tot de risicogroep volgens de 
richtlijnen van de het RIVM. Juf Eline start vandaag weer in groep 3. 
 

Logopedie en schrijftherapie 

Zowel Martijn Lohuis (logopedie) als Lieke Boeijnk (schrijftherapie) hebben hun werkzaamheden weer 
opgepakt en houden tijdens hun werkzaamheden rekening met de geldende richtlijnen. 
 
Wij gaan ervan uit dat deze volgende fase van -terug naar normaal gaan- de laatste voor de zomervakantie is. 
Wij zijn er blij mee dat wij er samen met u als ouders voor hebben kunnen zorgen dat ook de fase van 50% -
onderwijs voor onze kinderen zo goed is verlopen.  
Wij danken u van harte voor uw betrokkenheid en de samenwerking in deze zo vreemde tijd waar  
‘samen sterk’ van grote waarde is geworden! 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

mede namens onze collega’s  
 
Brigitta van Zon 

Gina Bode 

 

 


