
 

 
 
  
 

Plan: Onderwijs & Corona 8 juni 2020 ™ 17 juli 2020 
 
In dit document staat op hoofdlijnen beschreven hoe De Moespot haar onderwijs organiseert bij het 
100% openstellen van de school, met het oog op dat kinderen onder de 12 jaar geen 1,5 meter van 
elkaar hoeven te houden (waar mogelijk is wel 1,5 meter afstand tussen leerling en leerkracht). 
 
Blijkt uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs dat het 
niet verantwoord is, dan verandert de situatie. We blijven daarom de ontwikkelingen ook nauwgezet 
volgen. Ontstaan er wijzigingen dan hoort u dit van ons. 
 
A: Onderwijs Organisatie 
B: Jaarkalender 8 juni t/m 7 juli 2020 
C: Looproutes 
D: Afspraken in en om de school 
E: Poster van het RIVM 
 
A: Onderwijs Organisatie 
Onze stichting heeft op 23 april richtlijnen opgesteld voor de gefaseerde Corona-opening op 11 mei. 
Deze richtlijnen zijn aangepast nu we op maandag 8 juni voor 100% opengaan. Deze richtlijnen 
hanteren wij voor onze school en zijn als bijlage toegevoegd bij deze brief. 
 
Doordat we op 8 juni voor 100% naar school toegaan, vervallen de shifts. Alle leerlingen komen 
volgens de normale schooltijden naar school toe. 
 
Groep 1-2 (appel- en perengroep) gaan op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur – 14.30 
uur naar school. Op woensdag en vrijdag is dat van 08.30 – 12.00 uur. 
Groep 3 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur – 14.30 uur naar 
school. Op woensdag is dat van 08.30 – 12.00 uur. 
 
De leerlingen die een Chromebook in bruikleen hebben verzoeken we om deze op maandag 8 juni 
weer mee terug naar school te nemen. Dit geldt ook voor eventuele werkboeken en lesboeken. 
 
B: Jaarkalender van 8 juni t/m 17 juli 2020 
Doordat er nog veel adviezen vanuit het RIVM van kracht blijven, hebben we veel activiteiten moeten 
schrappen van de jaarkalender. Een enkele activiteit kan in aangepaste vorm doorgaan. Zie hiervoor 
ook de berichtgeving in de nieuwsbrief van donderdag 28 mei. De details over de invulling van deze 
activiteiten ontvangt u t.z.t. van ons. 
 

 Studiedagen 
Zoals aangegeven in het bericht van vrijdag 24 april vervallen alle studiedagen (ma. 11 mei en vr. 26 
juni) en de vrije dag van de kleuters (vr. 12 juni). Op deze dagen komen de leerlingen gewoon naar 
school toe. 
 

 Oudergesprekken 
Normaal gesproken ontvangt u 3 weken voordat de zomervakantie begint het rapport van uw 
kind(eren) en heeft u hierover nog een 10-minutengesprek met de leerkracht(en) van uw 



kind(eren)n. Door de coronamaatregelen en daaruit voortgekomen richtlijnen van OPO-R, die u op 24 
april heeft ontvangen van ons, kunnen de 10-minutengesprekken en de voorlopige adviesgesprekken 
van groep 7 dit schooljaar niet doorgaan op de wijze zoals u van ons gewend bent. Ze zullen pas in 
het nieuwe schooljaar plaatsvinden.  
 
Echter vinden we het wel heel belangrijk om u nog wel even te spreken voordat het schooljaar 
voorbij is. Op die manier kunnen we het toch nog even goed met elkaar afsluiten en kort 
terugblikken op de afgelopen periode. We willen u in dat gesprek graag vertellen hoe het met uw 
kind(eren) gaat en waar nog eventuele aandachtspunten liggen voor het nieuwe schooljaar. Deze 
oudergesprekken vinden in week 26 (22 t/m 26 juni) via Microsoft Teams plaats en zullen 10 
minuten in beslag nemen. De leerkrachten zullen dan op het geplande moment via Microsoft Teams 
u bellen. U kunt zich vanaf maandag 15 t/m 19 juni via Parro inschrijven voor deze gesprekken. 
Hiervoor ontvangt u op donderdag 11 juni een bericht over via Parro. 
 
De ouders van de kinderen van groep 8 hoeven niks meer in te plannen. Voor hen heeft het 
eindgesprek al plaatsgevonden bij het definitieve adviesgesprek. 
 

 Afname Cito E-toetsen groep 3 t/m 7 
Elk schooljaar nemen we vanaf begin juni de Cito E-toetsen af bij de leerlingen van groep 3 t/m 7, 
zodat we per afgenomen onderdeel kunnen kijken hoe het staat met de vorderingen op individueel 
niveau en op groepsniveau. Deze uitslagen worden dan meegenomen op het laatste rapport. 
 
Door de afgelopen periode van thuisonderwijs en de gedeeltelijke heropening van de school, zal dat 
dit jaar anders verlopen. OPO-R breed is er afgesproken dat we de Cito E-toetsen zo laat mogelijk in 
het schooljaar afnemen. Hierdoor kunnen de resultaten niet meegenomen worden op het laatste 
rapport en ook niet met u besproken worden tijdens het 10 minutengesprek. De resultaten worden 
in het nieuwe schooljaar met u besproken tijdens het eerst geplande oudergesprek. 
Van maandag 29 juni t/m vrijdag 10 juli worden in de ochtenden de Cito E-toetsen afgenomen in de 
groepen 3 t/m 7. Wij stellen het zeer op prijs als dokters-, tandarts- en andere afspraken in de 
middagen of na schooltijd worden gepland, zodat de leerlingen niet later in hun ééntje een toets 
moeten inhalen. Bij voorbaat dank namens het team 
 
De jaarkalender met activiteiten in aangepaste vorm ziet er als volgt uit: 

Week Maandag Dinsdag Woensdag  Donderdag Vrijdag 

24 (8 t/m 12 

juni) 

Start 100% naar 
school 

    

25 (15 t/m 19 

juni) 

Start inschrijven voor 
10minutengesprekken 
via Parro voor gr. 1 
t/m 7 

   Einde inschrijven voor 
10minutengesprekken 
via Parro voor gr. 1 
t/m 7 

26 (22 t/m 26 

juni) 

10 
minutengesprekken 
via Teams voor gr. 1 
t/m 7 

10 
minutengesprekken 
via Teams voor gr. 
1 t/m 7 

10 
minutengesprekken 
via Teams voor gr. 
1 t/m 7 

10 
minutengesprekken 
via Teams voor gr. 
1 t/m 7 

10 
minutengesprekken 
via Teams voor gr. 1 
t/m 7 

27 (29 juni 

t/m 3 juli) 

Start afname Cito E-
toetsen gr. 3 t/m 7 

 Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8 

28 (6 t/m 10 

juli) 

    Einde afname Cito E-
toetsen gr. 3 t/m 7 
 
Alternatief rapport 
mee naar huis gr. 1 
t/m 7 



29 (13 t/m 17 

juli) 

Laatste schoolweek 
met elke dag een 
leuke/ feestelijke 
activiteit om het 
schooljaar af te 
sluiten 

   Tot 12.00 uur les 
i.v.m. laatste 
schooldag. 

 
C: Looproutes  
Om er met elkaar voor te zorgen dat we voldoende afstand tot elkaar kunnen houden hebben we 
looproutes voor de leerlingen gemaakt om in de school te komen. 
 
Het brengen en ophalen van de leerlingen is tot aan het hek. Ouder(s)/ verzorger(s) komen met het 
brengen en ophalen van hun kind(eren) niet op het schoolplein en dus ook niet in de school. 
Tijdens de breng- en haalmomenten staan er medewerkers van school bij de hekken om de 
doorstroom in de gaten te houden.  
 
De beide hekken zijn open, maar hiervoor is wel een verdeling qua groepen gemaakt. 
De leerlingen van groep 4-6, groep 8, de appel- en de perengroep maken gebruik van het hek bij de 
hoofdingang. 
De leerlingen van groep 7 en groep 3-5 maken gebruik van het hek aan de zijkant van het 
schoolplein. 
Door deze verdeling kunnen de leerlingen via de kortste route naar de ingang van hun lokaal lopen. 
Alle groepen maken gebruik van de buitendeur van hun lokaal, zodat we geen grote aantallen 
tegelijk bij elkaar hebben die door maar 1 deur naar binnen komen. Dit is echter niet mogelijk voor 
groep 4-6 en groep 8, omdat hun buitendeur aan de kant van het schoolplein van De Stefanus zit. 
Groep 4-6 en groep 8 maken gebruik van de hoofdingang. 
 
Leerlingen die op de fiets naar school toekomen, gaan door het voor hun aangewezen hek met hun 
fiets aan de hand het schoolplein op en lopen dan naar het fietsenrek om hun fiets te stallen. Daarna 
lopen ze naar de ingang van hun klaslokaal. 
 
De ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen die gebruik maken van de VSO en BSO bij KaKa kunnen 
hun kind(eren) tot 8.00 uur bij de buitendeur van het betreffende lokaal brengen. Na 8.00 uur is dit 
tot aan het hek van school. Het ophalen na schooltijd kan via de buitendeur van het betreffende 
lokaal. 
 
D: Afspraken in en om de school 
 

 Ouders komen niet in het schoolgebouw en op het schoolplein. 

 Leerlingen komen, wanneer zij dit kunnen, zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 Iedereen houdt zich aan de looprichtingen zoals aangegeven. 
 In- en uitgangen worden gebruikt door de groepen waarvoor ze bestemd zijn. 
 Tijdens de pauzes (kleine en grote) speelt elke groep apart buiten.  
 Er wordt door de leerlingen van groep 3 t/m 8 tijdelijk niet op de gang gewerkt. Voor de 
leerlingen van groep 1-2 is er een afgebakend stuk op de gang waar ze kunnen spelen. 
 Binnen de school houden de leerkrachten zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar en de  
    leerlingen. 
 We geven elkaar bij binnenkomst en vertrek even geen hand. 
 Bij binnenkomst en gedurende de dag wassen de leerlingen hun handen extra i.v.m. de hygiëne. 
 Tafels en andere gebruiksoppervlakten worden aan het eind van de dag schoongemaakt door in  
    ieder geval de leerkracht. 
 Leerlingen met corona symptomen komen niet naar school (neusverkoudheid, hoesten, moeilijk 



ademen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en proeven en koorts boven 38 graden). Ook niet 
als één van de gezinsleden koorts heeft boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten. Als 
iedereen binnen het gezin/huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school 
komen. 
 De leerkracht neemt contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) als de leerling deze 
ziekteverschijnselen op school vertoont. 
 Tassen en jassen blijven in de klas. Hierdoor hoeven we zo min mogelijk te verplaatsen. Dit 
wordt voor de leerlingen van groep 1-2 in een andere vorm gedaan, omdat het anders niet 
werkbaar is in de klas. 
 Er wordt niet gegymd, omdat we niet de gymzaal in mogen. Als het weer het toelaat zal er op 
dinsdag een buitengymles plaatsvinden. 
 Verjaardagen worden ingehaald/gevierd indien ouders dit aangeven bij de leerkracht (via de  
    mail). Ouders denken na over de soort traktatie waarbij de overdracht moet plaatsvinden door 
de leerling zelf. Met de traktatie de andere klassen rondgaan, kan de komende periode helaas 
niet. 
 Heeft u een vraag, mededeling of behoefte aan een gesprek met de leerkracht van uw 
kind(eren), dan kunt u dit aangeven via de mail. De betreffende leerkracht maakt indien nodig met 
u een (video)belafspraak. Is er iets heel urgents, dan kunt u dat ’s ochtends vroeg doorgeven aan 
de betreffende medewerker bij het hek. 

 

E: Poster van het RIVM 

 
 
 


