
Beste ouders en verzorgers, 

 

De school start op dinsdag 12 mei. 

 

Op dinsdag 21 april zijn de nieuwe maatregelen inzake Corona bekend gemaakt en heeft de regering 

besloten dat de scholen weer open kunnen en leerlingen weer voor de helft naar school mogen. Hoe de 

scholen dit organiseren wordt grotendeels aan de scholen zelf overgelaten.  

Halve groepen, halve dagen, hele dagen, leerkrachten die wel of niet kunnen worden ingezet, 

aangepaste lestijden, deels nog onderwijs op afstand, hygiëne-maatregelen, ouders wel of niet in de 

school, het zijn allemaal zaken waar we de afgelopen dagen binnen het team over gebrainstormd hebben 

en waar we vandaag definitieve besluiten over genomen hebben.  

Hierbij hebben we een aantal kritische punten meegenomen en hebben we rekening gehouden met het 

protocol `Opstarten Basisonderwijs’ van o.a. de PO-raad en de AOB en de richtlijnen van SCOH.  

 

Het belangrijkste is dat de nieuwe onderwijsvariant haalbaar is. Hoe organiseren we onderwijs in een 

team waarvan een deel van de leerkrachten vanwege persoonlijke risico’s niet op school aanwezig kan 

zijn? 

Hoe maken we het voor (thuis)werkende ouders zo praktisch mogelijk, zeker als zij meerdere kinderen in 

verschillende groepen hebben? 

Hoe zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs stevig neergezet blijft worden? 

 

Wij zijn tot de onderstaande organisatievorm gekomen voor de basisschool. Leest u alles alstublieft goed 

door. Er staat belangrijke informatie in. Het vraagt namelijk niet alleen veel van de school maar ook van u 

als ouders! Ook over de peuterschool is specifieke informatie opgenomen. 

 

Het hele plan van aanpak is met de medezeggenschapsraad besproken en goedgekeurd. 

 

Wij hebben als er team vertrouwen in dat onderstaand scenario voor iedereen het beste werkbaar is en 

hopen dat wij op deze manier de (thuis)werkende ouder tegemoet komen en vooral ook de leerlingen 

goed onderwijs kunnen blijven bieden. 

Het is voor iedereen natuurlijk heel fijn als we een deel van het gewone leven weer oppakken, hoewel we 

ons er heel erg bewust van zijn, dat het onderwijs nog niet het onderwijs is zoals we dat graag zien.  

 

Mocht u vragen hebben, dan begrijpen wij dat uiteraard. Wij hebben ons best gedaan om alles zo 

uitvoerig mogelijk uit te denken en op te schrijven. Ook voor ons is dit een uitzonderlijke situatie die ons 

heel wat hoofdbrekens heeft gekost. Wij hopen u er op vertrouwt dat wij het op de best mogelijke manier 

willen organiseren, voor u als ouder, voor de kinderen en voor ons als team. 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

Emira Gazibara Bilkic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De onderwijsorganisatie: 

- Leerlingen gaan vanaf dinsdag 12 mei 2020 twee dagen in de week naar school. De peuterschool 

start op maandag 11 mei. Op de andere dagen vindt er thuisonderwijs plaats. Op de lesdagen krijgen 

de leerlingen de meeste instructies zodat zij thuis verder kunnen werken. 

 

- Als u om een of andere reden uw kind thuis moet houden i.v.m. gezondheidssituatie van uw kind of 

familieleden dan horen we dat graag van u. Hier komt nog een aparte e-mail over. 

 

- De klassen worden gesplitst zodat de groepen niet te groot zijn en er minder kans is op besmetting. 

Groot voordeel van kleinere groepen is dat er meer aandacht voor de individuele kinderen is.  

 

- Er komt een rooster voor de groepen. De kinderen die op een dag niet naar school gaan, werken 

thuis aan hun schoolwerk. Zij worden hierbij op afstand ondersteund door de leerkrachten die niet 

naar school kunnen. 

 

- De lesdagen zijn maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag.  

 

- Op woensdag wordt er geen lesprogramma gemaakt. Ze kunnen eventueel werk afmaken die ze op 

de ander dagen niet af hebben kunnen maken. Er is geen les op school.  

 

- De klassen worden gesplitst in shift 1  en shift 2. Shift 1 gaat op maandag en donderdag naar school, 

de shift 2 gaat op dinsdag en vrijdag naar school. 

 

- U krijgt een overzicht in welke shift uw kind geplaatst is. 

 

- Bij de indeling van de groepen is rekening gehouden met meerdere kinderen uit 1 gezin. Die komen 

dus op dezelfde dagen naar school. Ruilen binnen de groepen is dus niet mogelijk, omdat dat een 

sneeuwbaleffect heeft.  

 

- De start en haal tijden worden aangepast.  Zie rooster verder op in deze brief. 

De lunch pauze wordt nog steeds begeleid door HaloJobbing. 

Uiteraard dient u wel zelf een lunchpakket mee te geven. Kinderen worden dus niet tussentijds 

opgehaald om thuis te lunchen. 

 

- Er wordt een aangepast rooster gemaakt om tussendoor buiten te spelen.  

 

- Kinderen die normaal gebruik van de opvang maakten, kunnen dit nu ook doen op de dagen die zijn 

afgesproken. Opvangafspraken bij de BSO dient u zelf met hen te regelen.   

 

De Peuterschool 

- De Peuterschool gaat maandag 11 mei weer volledig open.  

 

- Als u meerdere kinderen hebt (in de peuterschool en de basisschool) dan moet u rekening houden 

met het volgende: u kunt ze brengen tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Heeft u een kind in een hogere 

groep dan houd u zich aan die tijd, zie schema. 

 

- Er worden dezelfde hygiëne-maatregelen in acht genomen als op de basisschool. Zie de tekst 

hierover verderop in dit document. 

 

- Ouders wordt verzocht hun kind via de deur van het peuterlokaal te brengen. Ouders mogen zelf de 

school niet in, dus u mag uw kind bij de deur gedag zeggen. De leidsters zullen de kinderen naar 

binnen begeleiden. 

 

- Ouders wordt verzocht zoveel mogelijk alleen te komen en niet met meer volwassenen dan 

noodzakelijk is. Zie ook hieronder bij `brengen en halen van kinderen’. 

 

- U kind naar de peuteropvang brengen is niet verplicht. U betaalt hier echter wel voor. Als u zorgen 

hebt, bespreek deze dan met de leidsters. 



 

Brengen en halen van kinderen: 

- We willen zo min mogelijk volwassenen in de school om de besmettingsmogelijkheden te verkleinen. 

Dat houdt in dat ouders buiten de school moeten blijven en ook zo min mogelijk op het plein mogen 

komen.  

 

- We hanteren gespreide inlooptijden om de stroom mensen in de poort zo klein mogelijk te houden. 

Houd u strikt aan de onderstaande tijden. Kom niet te laat! 

 

- De groepen 7 en 8 kinderen komen het liefst zelfstandig naar school en gaan zelfstandig naar huis, 

zonder ouders. 

 

- 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 buiten op de 

stoep buiten het hek op hun kind. 

 

- De ouders van de groepen 1-2 lopen naar het plein. Daar worden de kinderen volgens de daar 

geldende aanwijzingen afgegeven bij de juf. Ouders mogen niet mee de klas in. 

Volgens de aanwijzing verlaat u weer het schoolterrein. 

 

- Voor de groepen 1- 2 geldt:  aan het begin en eind van de dag mag één ouder het schoolplein op om 

uw kind op te brengen of halen. U verlaat volgens de aanwijzingen het schoolplein. 

 

- Er mag na schooltijd niet gespeeld worden op het schoolplein. 

 

In- en uitgangen van de school: 

Peuters gaan via de deur van hun lokaal naar binnen en buiten. 

Kleuters gaan via de deur van hun lokaal naar binnen en buiten. 

Groepen 3,  5 en 6 gaan via de pleindeur naar binnen. 

Groepen 4, 7 en 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. 

 

De schooltijden zijn: 
Inloop 8.15 - 8.20 uur:  groep 1-2A en 1-2B, groepen 5 en groep 8 

Inloop 8.25 - 8.30 uur:  groep 1-2C, groep 3, groep 4, groep 6 en groep 7 

Ophalen aan het eind van de dag: 
Haaltijd: 14.50 – 15.00 uur:  groep 1-2A en 1-2B, groepen 5 en groep 8 
Haaltijd: 15.00 – 15.10 uur:  groep 1-2C, groep 3, groep 4, groep 6 en groep 7. 
 
- Wees op tijd alstublieft! 

 

- 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. 

 

 

Hygiëne: 

- Wij zullen de leerlingen vragen meerdere keren per dag hun handen te wassen. Bij binnenkomst 

maken kinderen meteen gebruik van de handgel bij de ingang van hun lokaal. 

 

- Tussendoor zullen wij zoveel mogelijk trapleuningen, deurklinken en wc’s extra schoonmaken.  

 

- We zullen zorgen voor extra desinfectiepompjes in de klaslokalen. 

 



- Aan het eind van de dag wordt er zoals altijd schoongemaakt. We zullen daarbij extra aandacht 

besteden aan trapleuningen, deurklinken en de wc’s. Ook de tafels van de kinderen zullen worden 

schoongemaakt. 

 

- We blijven de hoest- en niesregels hanteren volgens het RIVM (in de elleboog, papieren zakdoekjes). 

 

- Kinderen met verkoudheidsklachten (hoesten, niesen, snotneus, koorts) mogen niet naar school! 

Heeft uw kind deze klachten, hou het dan alstublieft thuis.  

 

- School kinderen met gezondheidsklachten naar huis sturen. U wordt dan verzocht uw kind direct op 

te halen. 

 

- Indien er iemand in uw gezin koorts heeft, mag uw kind ook niet naar school komen, ook al heeft het 

zelf geen klachten. Bij twijfel: neem dan vooraf contact met school op. 

 

- Elk kind heeft een eigen plek in de klas. Kinderen gebruiken eigen materiaal en er wordt niets 

uitgeleend. 

 

- Verjaardagen alleen in de klas gevierd door het zingen van een lied. Traktaties zijn niet toegestaan. 

 

- Leerkrachten houden zoveel als mogelijk afstand. Zij hebben hun afgebakende ruimte in de klas. 

 

- Afstand bij de jonge kinderen is erg moeilijk. Ingeval van nood zal uiteraard gehandeld worden. WC-

ongelukjes worden met behulp van beschermende materialen (handschoenen en masker) voor de 

leerkracht opgelost. 

 

- Uw kind in de basisschool moet echt zindelijk zijn. 

 

- Kinderen die zich verwonden worden natuurlijk geholpen. Ook hier gebruikt de leerkracht dan 

beschermende materiaal. 

 

 

Noodopvang: 

Kinderen die de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de noodopvang, kunnen dit ook deze 

periode doen. Ook nu geldt echter weer dat wij u vragen alleen van deze noodopvang gebruik te maken 

als u op geen enkele andere manier opvang kunt regelen. Deze afspraken heeft u al gemaakt! 

 

 

Lessen: 

- Wij zullen de eerste dagen extra aandacht aan het welbevinden van de kinderen besteden. Kinderen 

hebben elkaar lang niet gezien en we zullen hen tijd geven om weer aan elkaar te wennen. 

 

- Onze lessen op school zullen zoveel mogelijk gericht zijn op instructie van nieuwe onderwerpen. 

Thuis vindt vooral de verwerking plaats. De basisvakken taal en rekenen zijn belangrijk maar we 

zullen ook de andere vakken enige aandacht geven.  

 

- Er is geen gym. Dit volgens de richtlijnen van het RIVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leerkrachten: 

- Niet al onze leerkrachten kunnen naar school komen, omdat zij in de risicogroepen vallen. Dit 

betekent of kan betekenen dat we wellicht moeten gaan afwijken van het opgestelde programma.  

Hebben we voldoende leerkrachten!! 

 

- Collega’s die niet naar school komen, zijn beschikbaar voor ondersteuning binnen de school.  

 

- We zijn tot de volgende verdeling gekomen: 

 

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1-2A Priya Priya  Priya Priya 

1-2B Marisca Linda  Linda Marisca 

1-2C Rita Meike  Meike Meike 

3 Claudia Claudia  Claudia Claudia 

4 Lisanne Lisanne  Lisanne Petra 

5A(zie 
groepsindeleing) Arrienne Arrienne  Arrienne  Arrienne 

5B(zie 
groepsindeling) Tim Tim  Sakia Saskia 

6 Kim Monique  Monique Monique 

7 Ingrid Ingrid  Ingrid Ingrid 

8 Greetje Greetje  Marisca Marisca 

 

 

En tenslotte: 

- Mochten er nieuwe maatregelen komen of er wijzigingen komen in de situatie binnen het team, dan 

zullen wij uiteraard al het bovenstaande weer aanpassen. Als er nog minder personeel beschikbaar 

is, zullen groepen mogelijk toch weer meer thuis moeten gaan werken. 

 

- Mocht u als ouder de leerkracht of directie willen spreken, zoek dan contact via de telefoon of e-mail. 

Afspraken mogen niet in de school plaats vinden. 

  



Shift 1  Maandag en donderdag 

1/2A 1/2B 1/2C 3 4 5 6 7    8 

Richard Maeve Julia Jacky Violette  Olivia B. raul Jurriaan Felisha 

Juno Christina Georgios Tasnime Liv Jacek Brooklynn Anissa D Majd 

Ada Quinten  Inéz Yaman Eliana Anouar Stash  Dan Zaria 

Jakub Manuela Jaylinn Fillip Arsalan Freya Chelsea Dina Dina 

Angela Alex Katouar Lun Mateo Gabriëlla  Lola Iker Mikail 

Marcus Joëlle Maroua Niels Parfait Otto Chloë  Lianne Sandor 

Sofia Ayk Thiago Jonas Otis Samuel k.  Mohammed  Lasse Zarmina 

Jason Luay Myla Ian Kazimir Nina  Waalko Nilse Troy 

Ariana Finlay  Lucas Christopher Milat Janne  Laura  Seth Nisrine 

Wasim Tycjan  Paxton Doutzen Lion Doke  -------- Anne Silke 

Lena Alisha  Adrién Bircan Ishane Elanur -------- Charlotte Djena 

Manaar Lhinou  Omar  Paris Madieke EvaNoor -------- Mohammed Marie 

----------- ----- Ella Ismael  Danilo Casper  Matthew E  

---------- ------- ------- Ayoub Yuna  Ebrima  Guusje   

------- ------- ----------- Sainabou --------- Douaa  Miguel  

-------     Anouk  Kathelijn  

     Rafi  ----------  

     Justin  --------  

     Floris   ------  

     Donny  -------  

  

 

 

 

 

  



 

 Shift 2 Dinsdag en vrijdag 

1/2A 1/2B 1/2C 3 4 5 6 7 8 

Evie  Alan Charlotte   Shirey Anna Lara Rijk Keyano Laura 

Daniël Elsie (wennen18-6) Lexie  Jonah Catharina  Myla  Munya  Maya A Cato 

Sara  Matteo  Gaia Timofey Teodor  Elisabeth   Yusha Hanna  Emir 

Sofiya  Rutger  Aria  Kawthar   Bram  Ashley  Anish  Maya P  Ayash 

Mosi  Hans  Aiden  Joshua  Alpaslan  Camiel  Alessia  Jordan  Matthew 

Dalia  Calvin  Josephine  Lis Cleo  David  Daphne  Braxton  Naomi 

Tom  Jinane  Nur  Raha  Lena  Samuel D Minh Nhat  Djoa  Faye 

Sami  Imani  Felix  Laurens  David   Faraz Jayshan  Dani Ettore 

James Adriana  Lana  Alicia  Kosta  Olivia van Benten  Mara  Mia 

Aleksandr Julie  Henry  Fabiënne Laura  Tinka  ---------- Anbar  Elien 

Siddharth  Adrian  Nils  Gracelynn  Dinand  Sophia  --------- Gijs  Caithlynn 

Maryam Olivia  Inessa  Tim  Cleon  Annae ---------- Dilasha   

----------- Valentina   Twan  Penelope  Jayden   James   

---------- ------- ------- Rihem  Jaida  Sherana   Lorna   

------- ------- ----------- Aliza  --------- Georgy  Anissa T  

-------   John  Sjoerd     

     Santino   ------  

     Toni   ---------  

     Liam   ------  

     Gosha    

 

 


