
 
 
  
 

Plan: Fase-Onderwijs & Corona Rooster 11 mei 2020 ™ 7 juli 2020 
 
In dit document staat op hoofdlijnen beschreven hoe De Moespot haar onderwijs organiseert bij het 
gefaseerd 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). 
 
A: Onderwijs Organisatie 
B: Indeling groepen 
C: Jaarkalender 11 mei t/m 7 juli 2020 
D: Looproutes 
E: Afspraken in en om de school 
F: Poster corona huisregels 
G: Poster RIVM 
 
A: Onderwijs Organisatie 
Onze stichting heeft richtlijnen opgesteld voor de gefaseerde Corona-opening. Deze hanteren wij 
voor onze school. Deze richtlijnen zijn als bijlage toegevoegd bij de e-mail. 
 
Op het moment dat de school gefaseerd opengaat (vanaf 11 mei a.s.) wordt de huidige vorm van 
thuisonderwijs niet gecontinueerd. Per schooldag is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig op 
school. Onze leerlingen hebben we in twee groepen (shift A en B) ingedeeld. Deze indeling is 
gemaakt op gezin, zodat broertjes en/of zusjes op dezelfde dag naar school gaan. 
 
De leerlingen die op school komen krijgen aan het eind van de dag werk wat op de weektaak staat 
mee voor de thuiswerkdag(en). De leerkracht staat alle dagen voor de groep en kan dus niet meer via 
teams of e-mail contact hebben gedurende de werkdag waarop de leerlingen thuis aan de slag gaan.  
Het volgende contactmoment op school wordt het gemaakte werk besproken en volgen de lessen 
voor die dag en de instructies voor de thuiswerkdag(en) erop.  
 
De digitale programma’s (Gynzy, Nieuwsbegrip, Staal) die we de afgelopen periode hebben ingezet, 
blijven we de komende periode gebruiken, zodat er thuis mee gewerkt kan worden op de 
thuiswerkdag(en). De leerlingen die een Chromebook in bruikleen hebben mogen deze de komende 
tijd nog even thuishouden. 
 
Blijkt een leerkracht in de risicogroep te vallen, dan komt deze leerkracht niet naar school. Hij/ zij 
blijft dan thuisonderwijs geven. De groep van de betreffende leerkracht komt dan ook niet naar 
school. We vinden het belangrijk dat de leerlingen hun eigen leerkracht(en) hebben, omdat dit de 
continuïteit waarborgt en vertrouwd is voor de leerlingen. Om die reden is bovenstaande keuze dan 
ook gemaakt vanuit het bestuur. 
 
Is een leerkracht ziek of vertoont coronaverschijnselen, dan wordt er eerst gekeken of er vervanging 
is. Is er geen vervanging beschikbaar, maar is de leerkracht wel in staat om vanuit huis les te geven, 
dan krijgt de betreffende groep die dag of dagen thuisonderwijs en komen ze niet naar school. 
 
Voor de leerlingen van ouder(s)/ verzorger(s) in vitale beroepen blijven we noodopvang verzorgen. 
De voorwaarden voor deze noodopvang zijn hetzelfde als tijdens de thuisonderwijs periode. Dus 
voldoet u aan de voorwaarden en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid tot noodopvang, dan 
kunt u dit aangeven bij de directie. 



 
Daarnaast kunnen ouders benaderd worden door de reeds betrokken hulpinstanties indien zij aan de 
voorwaarden hiervoor voldoen. Altijd wordt er eerst gekeken of er alles aan is gedaan om de opvang 
voor het kind te regelen in de thuissituatie. Altijd loopt een aanvraag hiervoor via de directie in 
combinatie met de intern begeleider (IB-er). 
 
De betreffende leerlingen voor de noodopvang worden op de dagen dat ze geen les krijgen op school 
in een apart lokaal opgevangen. Daar kunnen ze dan hun opgegeven thuiswerk maken onder toezicht 
van een onderwijsassistent of leerkracht.  
 
Voor de VSO en BSO dient u zelf contact op te nemen met de betreffende kinderopvangorganisatie. 
De opvang is verplicht om zich aan te passen aan de schooltijden die door de school worden 
gehandhaafd. Verder moeten zij de mogelijkheid bieden voor ruildagen, zodat indien nodig uw 
kind(eren) naar de VSO, dan wel BSO kan. 
 
Verder hebben we de belangrijkste richtlijnen in een huisregels-poster gezet (zie F) 
De poster hangt vanaf maandag 11 mei a.s. ook op de toegangshekken. 
 
Ook hebben we afspraken in en om de school opgesteld. Deze worden met de leerlingen gedeeld 
vanaf 11 mei a.s. (zie E) 
 
Een belangrijk punt is de hygiëne, waarvoor wij in de komende onderwijsperiode vanzelfsprekend 
serieus oog hebben en acties op ondernemen. 
 
B: Indeling groepen 

Per schooldag is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig op school. Onze leerlingen hebben we 
in twee groepen(shift A en B) ingedeeld. Deze indeling is gemaakt op gezin, zodat broertjes en/of 
zusjes op dezelfde dag naar school gaan. 
 
Deze twee groepen zijn verdeeld in een maandag/ donderdag groep (shift A) en een dinsdag/vrijdag 
groep (shift B). Dit zijn de twee vaste dagen voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Op deze twee 
vaste dagen gaan ze van 8.30-14.30 uur naar school toe. De leerlingen van groep 1-2 gaan dus ook op 
vrijdag de hele dag naar school. Hierdoor voorkomen we dat er teveel verplaatsing is op een 
schooldag.  
 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben één wisselende dag dat ze naar school gaan. Dit is de 
woensdag. De ene week gaat shift A naar school en werkt shift B thuis en de andere week gaat shift B 
naar school en werkt shift A thuis. Dit geldt dan alleen voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. 
 
Doordat de helft van de leerlingen van groep 1-2 op vrijdag de hele dag naar school gaat, komen de 
leerlingen van groep 1-2 samen met de twee thuiswerkdagen aan hun verplichte lesuren. Om die 
reden zijn de leerlingen van groep 1-2 de komende periode dan ook op woensdag vrij. 
 
Groep A (gr. 1 t/m 8) gaat op de maandagen en donderdagen naar school van 08.30 uur – 14.30 uur 
Groep B (gr. 1 t/m 8) gaat op de dinsdagen en vrijdagen naar school van 08.30 uur – 14.30 uur 
Groep A en B (gr. 3 t/m 8) gaan afwisselend op de woensdagen naar school van 08.30 uur – 12.00 uur 
 
Via de leerkracht van uw kind(eren) ontvangt u een e-mail waarin staat of uw kind in shift A of B zit. 
Dit kunnen we niet in deze brief delen, omdat dat vanwege de privacy (AVG regels) niet is 
toegestaan. 
 



C: Jaarkalender 11 mei t/m 17 juli 2020  
We hebben de verdeling van de groepen (shift A en B) in een jaarkalender verwerkt. Deze 
jaarkalender loopt t/m week 29 (13 t/m 17 juli). Mocht er eerder iets wijzigen in het advies van de 
RIVM, dan passen we dit natuurlijk aan. Vooralsnog hebben we tot het einde van het schooljaar 
gepland. 
 
Met het gebruik van dit onderstaande schema 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, als het hun shift is, 
gewoon naar school toe. 
 

Week Maandag Dinsdag Woensdag (*) Donderdag Vrijdag 

20 (11 t/m 15 mei)      

21 (18 t/m 22 mei)    Vrij (Hemelvaartsdag) Vrij 

22 (25 t/m 29 mei)      

23 (1 t/m 5 juni) Vrij (1ste pinksterdag)     

24 (8 t/m 12 juni)      

25 (15 t/m 19 juni)      

26 (22 t/m 26 juni)      

27 (29 juni t/m 3 juli)      

28 (6 t/m 10 juli)      

29 (13 t/m 17 juli)     Tot 12.00 uur les 

 
Shift A 
Shift B 
(*) groep 1-2 is op woensdag vrij. 
 
D: Looproutes voor de leerlingen om in de school te komen 
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. Ouders 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 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 8, 
omdat hun buitendeur aan de kant van het schoolplein van De Stefanus zit. Groep 8 maakt gebruik 
van de hoofdingang. 
 
Er wordt richting de hekwerken van het plein een looproute aangegeven, zodat er met 1,5 meter 
rekening kan worden gehouden. 
 
U ziet in bovenstaand stuk groep 4-6 niet staan. Dat komt doordat juf Rozemarijn onder de 
risicogroep valt. Groep 4-6 krijgt om die reden volledig thuisonderwijs en komt dus niet naar school. 



De ouder(s)/ verzorger(s) van groep 4-6 ontvangen een apart e-mail waarin staat uitgelegd hoe de 
komende weken thuisonderwijs eruit gaat zien. Er zullen onder andere meer live 
instructiemomenten komen met de leerkracht. 
 
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. Via KaKa ontvangen de betreffende ouder(s)/ verzorger(s) nog meer informatie over het halen 
en brengen.  
 
De peuters van de Krullevaar gaan via de buitendeur aan de kant van het schoolplein van De Stefanus 
naar binnen. De ouder(s)/ verzorger(s) van de betreffende peuters ontvangen via De Krullevaar hier 
meer informatie over. 
 
E: Afspraken in en om de school 
 

⚫ Ouders komen niet in het schoolgebouw en op het schoolplein. 
⚫ Iedereen houdt zich aan de looprichtingen zoals aangegeven. 
⚫ In- en uitgangen worden gebruikt door de groepen waarvoor ze bestemd zijn. 
⚫ 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 (loopneus, koorts, hoesten, griep).     
Ook niet als één van de gezinsleden koorts heeft. Bij 24 uur klachtenvrij, mag de leerling weer 
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 
⚫ 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 rondgang, 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. 

  



F: Poster corona huisregels 

  
 
  



G: Poster van het RIVM 

 


