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Team 
Contact met het team en ouder(s)/verzorger(s) 

Vanaf 11 mei zullen we weer naar school gaan. Na een periode van 6 weken en 2 weken vakantie  
snappen wij dat er behoefte is aan een informeel gesprekje bij de deur (groep 1-2) en bij het hek 
(groep 3 t/m 8). Wij moeten helaas aangeven dat wij dit in ieder geval tot aan de 
Hemelvaart niet doen. Dit om ook de hygiëne en veiligheid van het 
onderwijspersoneel te waarborgen.  
Wij vragen u daarom ook als u iets kleins wilt doorgeven qua informatie, 
ziekmeldingen of een gesprek aanvragen, dat u dit via de mail, schoolapp of 
telefonisch doen. Een briefje in een tas mag ook altijd.  

 
Zijn er teamleden die tot de risicogroep behoren? 

Een aantal teamleden behoren tot de risicogroepen: juf A., juf M. en meester E..  
○ Juf A. heeft aangegeven met richtlijnen haar werkzaamheden graag op te pakken. 
○ Juf M. heeft aangegeven dat ze na de vakantie haar werkzaamheden vooral vanuit huis zal 

doen. Zij is te bereiken per mail, telefonisch en via Meet.  
○ Meester E.heeft in overleg met de school besloten dat het niet verantwoord is dat hij na de 

meivakantie gelijk zijn werkzaamheden als vakdocent gaat oppakken. Dit mede omdat hij 25 
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groepen leerlingen lesgeeft en hierdoor in een week tijd met ruim 600 leerlingen in aanraking 
zou komen. Meester E. en de directie onderhouden contact om mogelijk op een later 
moment, wel zijn werkzaamheden op te starten. Wij zullen u hierover blijven informeren. 

Wat zijn de afspraken rondom team en ziekmelden de komende periode?  
De afspraken vanuit het RIVM gelden voor alle teamleden, dus vertonen ze symptomen van het 
Coronavirus, dan moeten ze thuis blijven. Er zal dan via de invallerspool een verzoek voor een invaller 
worden ingediend. Deze invaller zal ook de richtlijnen van de school moeten volgen wanneer hij/zij 
onderwijs komt geven op De Hoge Hof. Wanneer het niet lukt om een invaller te regelen, zullen wij 
intern kijken wat er mogelijk is aan de hand van de richtlijnen die wij moeten volgen. Wanneer dit 
niet lukt, zullen wij helaas ervoor moeten kiezen om een groep(en) naar huis te sturen.  

Tussenschoolse opvang zonder vrijwilligers?  
In de onderbouw is het helaas niet mogelijk om de vrijwilliger op maandag en dinsdag  in te zetten  
voor de overblijf, tot in ieder geval de Hemelvaart. Om dit tijdelijk op te vangen, worden de stagiaires  
ingezet om de overblijf te begeleiden. Ilse zal op donderdag de overblijf blijven verzorgen.  
 

Onderwijs  
Wat wordt het onderwijsaanbod vanaf de start vanaf 11 mei?  

○ De eerste weken zullen we naast het 
onderwijsaanbod waarin we herhalen en ook toetsen 
om het nieuwe startpunt van de leerlingen te 
kunnen bepalen,  ook meer aandacht besteden aan 
het pedagogisch klimaat en hoe het met de 
leerlingen sociaal-emotioneel gaat.  

○ We zijn voornemend ook onderdelen die we in 
hebben gezet in de afgelopen periode te blijven inzetten, zoals Classroom, instructiefilmpjes 
en bijvoorbeeld Meet.  

○ Sportactiviteiten mogen nog niet in een binnenruimte plaatsvinden. Hierdoor zullen wij met 
mooi weer buiten sport en spel-activiteiten gaan geven. U zult hierover worden geïnformeerd 
door de leerkracht(en).  

Wat betekent dit voor mogelijk verlies van onderwijstijd tot 11 mei? 
Hier zal soepel mee worden omgegaan. Scholen hoeven in de huidige situatie geen onderwijstijd te 
registreren. Wel moesten scholen er alles aan doen om afstandsonderwijs te geven, waarbij het 
verlies aan onderwijstijd wordt geminimaliseerd en de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk 
is. 

 
Hoe zit het met de vakantie en vrije dagen? Worden deze ingekort/aangepast/verplaatst?  

Scholen hoeven eventueel verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije  
dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs past haar toezicht aan op de huidige 
situatie.  

 
Hoe wordt er omgegaan met de Cito E toetsen, overgang naar volgende groep of Voortgezet Onderwijs?  

Na de meivakantie gaat het team met IB en directie afspraken maken over het leerlingvolgsysteem 
 en de overgang naar de volgende groep. Wij zullen u hierover op een later moment informeren.  

Over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs verwijzen wij u naar Groep 8 en eindtoets 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
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Overige zorgvragen 
Zijn er naast de RIVM richtlijnen ook andere zorggerelateerde richtlijnen die op school van 
toepassing zijn?  

Ja, op de Hoge Hof hebben wij een leerling met een ernstige latexallergie. Dit betekent  
dat alle producten waar latex in verwerkt is, niet de school in mogen. Denkend aan  
handschoenen, ballonnen etc. Dit zal bij binnenkomt van de school zichtbaar 
aangegeven staan.  
 

Overige activiteiten  
Hoe wordt er omgaan met de verjaardagen/traktaties?  

Met het team hebben we het volgende afgesproken gemaakt.  
○ Zoals voorheen neemt u met de leerkracht contact op om een datum te plannen om de 

verjaardag te vieren. U mag helaas niet aanwezig zijn bij de viering, maar de leerkrachten 
nemen graag foto’s en/of filmpjes die ze later met u delen.  

○ We vragen u in deze periode om in de winkel verpakte traktaties te laten uitdelen in de 
klassen, helaas geen zelfgemaakt dingen.  

○ De kinderen mogen gewoon de klassen rond om toegezongen te worden in klassen. Hierbij 
houdt het team zich aan de richtlijnen van het RIVM en houdt voldoende afstand tot de 
jarige job.  

○ Er wordt een tafel ingericht op school als verjaardagstafel waar het team iets op de 
verjaardagskaart kan schrijven. Eventuele traktaties voor het team worden ook op deze tafel 
geplaatst. Zodat de afstand tussen leerling en leerkracht wordt gewaarborgd.  

 
Schoolfruit en fruitdagen?  

Eu Schoolfruit is in april officieel gestopt, dit betekent dat we vanaf 11 mei weer op de dinsdag en de 
donderdag aan u vragen om fruit mee te geven aan de leerlingen.  

 
Schoolfotograaf 

Het bezoek van de schoolfotograaf is verplaatst naar woensdag 24 juni. Wij hopen tegen die tijd  
meer te weten hoe wij de richtlijnen moeten hanteren en voorbereiden om u als ouder te kunnen  
ontvangen in de school voor bijvoorbeeld broertje(s)/zusje(s) foto’s van niet schoolgaande kinderen.  

 
Gaan schoolreisje, schoolkamp en andere activiteiten door?  

Nee, op dit moment zijn ook attractieparken, dierentuinen, zwembad en kampeervakantieadressen 
etc gesloten voor publiek. We gaan na de vakantie nadenken over alternatieven die mogelijk zijn. 
Heeft u leuke ideeën die binnen de richtlijnen van het RIVM mogelijk zijn, dan horen wij dit natuurlijk 
graag! Wij zullen u over eventuele activiteiten later informeren.  

 
Afscheid groep 8? 

Juf Kim en het team hebben allemaal leuke ideeën om het afscheid van groep 8 en hun vervolgstap 
naar het voortgezet onderwijs vorm te gaan geven. Wij zullen u hier op een later moment over 
informeren.  
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Overige links met Veel gestelde vragen 

○ Klik hier voor veelgestelde vragen Rijksoverheid  
○ Klik hier voor de richtlijnen over eigen gezondheid vanuit RIVM 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden#eigengezondheid

