
 

Organisatie van ons onderwijs 

1. Schooltijden 

Wij gaan zoals uitgelegd in de algemene brief) werken met halve groepen. Dit betekent dat 

wij de ene helft van de groep in de ochtend zien en de andere helft van de groep in de 

middag. Welke groep in de ochtend les heeft en welke in de middag, wisselt per week. Op 

woensdagen heeft de groep die in die week in de ochtend les heeft (Let op: voor de 

combinatie groep 6/7 wijkt dit af) . Dit betekent dat uw kind de ene week op woensdag les 

heeft op school en de andere week thuis zelfstandig zijn of haar werk maakt.  

Bijvoorbeeld:  
In week 6:  
Shift 1 werkt 's ochtends op school + gaat woensdagochtend naar school 
Shift 2 werkt 's middags op school + werkt woensdagochtend thuis  
 
In week 7:  
Shift 1 werkt 's middags op school + werkt woensdagochtend thuis 
Shift 2 werkt 's ochtends op school + werkt woensdagochtend op school.  
 

Tijden ochtendshift: 08.30 tot 11.30 uur.              Tijden middagshift: 12.15 tot 15.15 uur. 
 

2. Brengen en halen van de kinderen: 
 
Algemene verplichting bij brengen en halen 
Kinderen worden voor zover mogelijk door één ouder/verzorger gebracht en gehaald. 
Het dringende advies is dat ouders en verzorgers wordt gevraagd om bij het brengen en 
halen mond ook buiten mondneusmaskers te dragen. Wij vragen u vriendelijk dit advies op 
te volgen.  
 
Brengen 
De ouders van de groepen 1-2 lopen naar het plein.  
Daar worden de kinderen volgens de daar geldende aanwijzingen bij de juf gebracht. 
Ouders/verzorgers mogen niet  mee de klas in. Volgens onze aanwijzingen verlaat u daarna 
meteen weer het schoolterrein.  
 
Ophalen 
Voor de groepen 1- 2 geldt dat aan het begin en eind van de dag één ouder/verzorger het 
schoolplein op mag om een kind op te halen. U verlaat volgens de aanwijzingen meteen 
weer het schoolplein. Er mag na schooltijd niet gespeeld worden op het schoolplein! 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan bij de ingang van de poort alleen naar hun klas. 
Ouders mogen niet mee lopen de poort in of het schoolplein op. Aan het eind van de dag 
komen de kinderen zelfstandig naar buiten en ouders wachten op de stoep buiten het hek 
op hun kind. De groepen 7 en 8 kinderen komen het liefst zelfstandig naar school en gaan 
zelfstandig naar huis, zonder ouders.  



 
Wij verzoeken u dringend om op tijd te komen. Hou bij het halen en brengen voldoende 
afstand van elkaar. Kinderen met een fiets kunnen hun fiets stallen in de fietsenstalling naast 
de school. Kom als het even kan zonder fiets. De ouders met een fiets of bakfiets. Parkeer 
deze in de Spiegelstraat over de hele lengte van de straat. Zowel aan de overkant van de 
ingang als naast de ingang. Houd afstand.  
 
 

3. Eten en pauze op school 
 
In de ochtend (ochtend shift) hebben alle groepen een kleine pauze van 15 minuten. In de 
ochtend kunnen kinderen een gezond tussendoortje en drinken (fles water) meenemen naar 
school. In de middag (middag shift) wordt niet gegeten. Kinderen lunchen thuis voor dat ze 
naar school komen. Ook in de middag gaan kinderen 15 minuutjes naar buiten.    
 
 

4. Handelswijze bij klachten of besmettingen 
 
Wanneer een personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt gaat het personeelslid 
naar huis. Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar 
huis. 
 
Als een leerling of leerkracht besmet is dan gelden de volgende afspraken:  

 hele klas naar huis en 5 dagen in quarantaine  
 Leerkracht naar huis maar niet ziek? Dan krijgen de kinderen afstandsonderwijs. 

Leerkracht wel ziek? Dan is er geen les, er wordt geen vervanging geregeld.  
 Op 5e dag laten ouders hun kinderen testen 
 Bij negatieve test weer terug naar school  
 Wanneer ouders niet kiezen voor testen dan geldt een verlening van de 

quarantaineperiode met 5 dagen (dus 10 dagen in totaal) 
 SCOH verantwoordelijk voor testbeleid leerkrachten  
 Ouders regelen testen via de GGD.   

Wanneer moeten kinderen thuisblijven? 

 het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 

incidenteel) hoest. 

 als ze getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat 

 het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie. 

 het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, 
ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat 
die persoon een negatieve testuitslag heeft; 

 het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het 
kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten 
ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. 

 



5. Hygiëne 
 
Handen wassen met water en zeep, meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden: 
begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na de toiletgang.  
 
• Gebruik van papieren handdoekjes.  
• Hoesten/niezen in de elleboog.  
• Niet aan je gezicht zitten.  
• Oppervlakten reinigen met water en zeep 
 
Voor personeel dat lesgeeft aan groep 7 of 8 is het dringend advies een mondneusmasker of 
face-shield te dragen. Dit kan ook in andere groepen, bijvoorbeeld bij de verzorging van de 
jongere leerlingen. 
 
 

6. Onderwijs in quarantaine 
 
Als de leerlingen en de leerkracht uit een groep  vanwege een besmetting in quarantaine 
moeten wordt afstand onderwijs geboden. De leerkracht gaat dan vanuit huis 
afstandsonderwijs verzorgen. Uiteraard alleen als de leerkracht zelf niet ziek is. 
 

7. Vervanging van zieke leerkrachten 
 
Als een leerkracht ziek is zullen we eerst intern naar een vervanging zoeken.  
In het geval dat de vervanging intern niet mogelijk is nemen wij contact met verschillende 
uitzendbureaus.  Als er geen vervanging mogelijk is zijn we gedwongen om een groep naar 
huis te sturen.  
 
 

8. Noodopvang 
Vanaf volgende week is de noodopvang alleen nog voor kinderen van wie de ouders een 
cruciaal beroep hebben. De ouders die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang krijgen 
vandaag een aparte brief hierover.   
 
 
Uitgeleende materialen (boeken, schriften tablets enz). 

Wij verzoeken u om alle schoolmaterialen die u in de maand december en januari van ons 

heeft gekregen aanstaande maandag 8 februari weer meet te geven naar school. De 

leerkrachten van uw kind zullen u hierover ook informeren. Daarom is het belangrijk om ook 

hun bericht heel goed te lezen. 

 
 
 
 
 
 



      9.   Aanvullende informatie per groep 

 Peuterschool 

De peuterspeelzaal hanteert dezelfde tijden als de basisschool: 

Ochtend van 08:30 tot 11:30 en middag van 12:15 tot 15:15 

In de Peuterschool werken we niet in shifts.  

 Groepen 1 en 2 

 

De kinderen zullen in de tijd dat ze op school zijn genoeg onderwijsaanbod krijgen. 

Doordat de groep in tweeën wordt gedeeld, hebben de leerkrachten meer tijd om in te 

spelen op eventuele leerachterstanden. 

Het onderwijs kan dan ook meer op maat worden aangeboden. Er zullen geen online lessen 

of teams bijeenkomsten meer worden georganiseerd voor het dagdeel dat uw kind niet op 

school is. 

 

 Groep 3 

 

Het onderwijsaanbod zal hetzelfde zijn als tijdens de schoolsluiting. We richten ons op de 

kernvakken taal, spelling, rekenen, schrijven en (begrijpend) lezen. Voor groep 3 geldt dat ze 

in de tijd dat ze op school zijn de bovenstaande vakken krijgen aangeboden.  Doordat de 

groep in tweeën wordt gedeeld, hebben de leerkrachten meer tijd om in te spelen op 

eventuele leerachterstanden. Het onderwijs kan dan ook meer op maat worden 

aangeboden. Er zullen geen online lessen of teams bijeenkomsten meer worden 

georganiseerd voor het dagdeel dat uw kind niet op school is. 

 

 Groep 4 

 

Het onderwijsaanbod zal hetzelfde zijn als tijdens de schoolsluiting. We richten ons op de 

kernvakken taal, spelling, rekenen en (begrijpend) lezen. 

 

Thuis werken ze aan spelling, woordenschat, (begrijpend en technisch) en Nieuwsbegrip. 

Hierover krijgt u nog meer informatie van de leerkrachten. 

 

 

 Groepen 5 en 6 

Het onderwijsaanbod zal hetzelfde zijn als tijdens de schoolsluiting. We richten ons op de 

kernvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend en technisch lezen. 

Thuis werken kinderen zelfstandig aan schrijven, wereldoriëntatievakken, woordenschat, 

Nieuwsbegrip en huiswerk opdrachten. 



 Groepen 6/7 

Het onderwijsaanbod zal hetzelfde zijn als tijdens de schoolsluiting. We richten ons op de 

kenvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

Thuis werken kinderen zelfstandig aan schrijven, wereldoriëntatievakken, woordenschat en 

huiswerk opdrachten. 

Let op!!! Groep 7 is verdeeld in twee shifts. Groep 6a niet. Op woensdag zal de 

combinatieklas om en om les hebben. De eerste woensdag komt groep 6a en de week 

daarna groep 7. Op deze woensdag komen dan beide shifts van groep 7 naar school. 

 Groep 8 

Het onderwijsaanbod zal hetzelfde zijn als tijdens de schoolsluiting. We richten ons op de 

kernvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

Thuis werken kinderen zelfstandig aan wereldoriëntatievakken, woordenschat, werkstukken, 

Engels en hun huiswerk opdrachten. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


