
 

Bijlage start 11 mei 

Thuisblijf afspraken voor kinderen 

o De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.  
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  
o Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.  
Denk aan;  
o (neus)verkoudheid,  
o hoesten,  
o keelpijn/keelontsteking  
o en/of koorts (38 graden)  
o Leerlingen met gezinsleden met Corona blijven thuis  
o Als een van de gezinsleden koorts heeft moet uw kind thuisblijven  

o Mocht uw kind op school een van bovenstaande klachten krijgen dan zullen wij 
contact met u opnemen en wordt van u verwacht dat u uw kind direct komt 
ophalen en thuis laat totdat deze klachten weer verdwenen zijn. 

o Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 
onderwijs. Dit in overleg met u als ouder en directie van de school. 

o Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is een beslissing van u als ouder in overleg met 
directie van de school.  

o Bent u het als ouder onzeker om uw kind naar school te sturen dan kunt u dat 
aangeven via corona@wilgenstam.nl. Wij gaan dan in overleg met U voor een 
passende oplossing. 

 

Fysiek contact in en om de school 

● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 

bewaard worden  
● Leerkrachten wegen af wanneer de anderhalve meter afstand met leerlingen 

doorbroken wordt. Denk aan troosten, ingrijpen voor veiligheid of hulp bieden.  
● Teamleden houden anderhalve meter afstand van elkaar. 
● We volgen de adviezen. Namelijk:  

o Er worden geen handen geschud aan het begin en einde van de schooldag  
o Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag goed met zeep en 

ten minste 20 sec  
o Hoesten/niezen in de elleboog.  
o Niet aan je gezicht zitten.  

● Met de leerlingen zullen we afspraken maken over het spelgedrag op de 
speelplaats.  

● M.n. voor de kinderen uit de onderbouw vragen wij u om kleding aan te trekken 
die kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen los/vastmaken of kunnen uittrekken.  

● Wij zullen elke situatie afwegen. Mocht er fysiek contact of een kleinere afstand 
nodig zijn dan zullen wij daarna passende hygiënische maatregelen nemen. 

 



 

50% fysiek onderwijs 

● De beschikbare ruimte in het schoolgebouw gaan wij optimaal gebruiken, zodat zo 
veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkrachten 
gecreëerd wordt.  

● Er wordt met halve groepen gewerkt die de hele dag naar school gaan. Dit betekent:  
o Dat één klas wordt verdeeld in twee groepjes.  
o De samenstelling van die groepjes wijzigt in principe niet.  

  Uitzondering hiervoor is groep 8 gezien het oefenen voor de musical. 
o De enige uitzondering is dat kinderen die recht hebben op noodopvang 

  (mogelijk, afhankelijk van het aantal) worden toegevoegd aan de vaste 
  groepjes.  
o De twee groepjes van een klas zijn nooit gelijktijdig op school  
o Broertjes/zusjes zijn, waar organisatorisch haalbaar, op dezelfde dag op 

  school  
● De groepjes leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijven ook gehandhaafd in de 

pauze. Op het plein zal zoveel mogelijk  gescheiden van andere groepen gespeeld 
worden.  

● Wij zullen maandag 11 mei de nieuwe omgangsregels en maatregelen in de school 
bespreken met de leerlingen. Wij vinden het fijn als u deze maatregelen ook thuis 
bespreekt  

● De schooldagen waarop de leerlingen thuis zijn, zal gebruikt moeten worden om de 
opgaven te maken, die op de schooldag zijn opgegeven door de leerkracht.  

● Buiten de schooltijden zal de leerkracht in ieder geval tot 16.00 uur beschikbaar zijn 
per mail/app (afspraak per groep) om eventuele vragen te beantwoorden. Mogelijk 
maakt de leerkracht met zijn/haar groep nog aanvullende afspraken. 

● Ouders met kinderen in vitale beroepen of kwetsbare kinderen: 
Onderzocht wordt of deze kinderen in de uren buiten bovenstaand rooster 
opgevangen kunnen worden door de opvang in de school. 

 

 

Brengen en halen 

● Ouders komen niet op het plein of in het schoolgebouw maar brengen hun kind tot 
aan het hek. Met lint of andere materialen zullen we de grens hiervoor zichtbaar 
maken. 

● Tijdens het halen en brengen moet u zo snel mogelijk weer vertrekken.  
● Ouders dragen er zelf zorg voor dat zij onderling 1,5 meter afstand bewaren tijdens 

het wachten. 
● Leidsters van Peuter en Co vangen de kinderen op bij het hek aan de zijde van het 

Kleuterspeelplein, zij starten om 8.15 uur. 
● Kleuters die gebruik maken van de inpandige VSO en NSO worden gebracht en 

gehaald door daar werkende medewerker, indien nog samen met leerkracht. 
● Leerkrachten van de kleuters vangen de kinderen bij het toegangshek van het 

kleuterspeelplein op waarvandaan ze de kinderen mee naar binnen nemen. 



 

● Op de Meidoornsingel verzamelen groep 3-4-5-6 op het schoolplein op de plek zoals 
we dat altijd al deden. 

● Op de Wilgenlei verzamelen de groepen 7-8 ook op het schoolplein op de plek zoals 
we altijd al deden. 

● Leerkrachten van de groepen 3-4-5-6-7-8 zullen vanuit de deuropening de kinderen 
meenemen naar de klas. 

● Alle leerlingen nemen, op schooldagen, de eventuele boeken en schriften die ze 
thuis hebben mee naar school. Chromebooks die zijn geleend van school mogen 
thuis gelaten worden, totdat de school weer volledig open gaat.. 

 

Hygiëne 

● Wij dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel 
mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:  
Desinfecterende handgel.  
Voldoende zeeppompjes.  
Papieren handdoekjes.  
Oppervlakte Sprays.  

● Leermiddelen, Chromebooks en werkplekken zullen zoveel mogelijk aan één leerling 
gekoppeld worden.  

● Leerlingen werken op de aanwezige Chromebooks, zij zullen in samenwerking met 
de juf of meester met beschikbare materialen de Chromebooks dagelijks 
desinfecteren. Dit geldt ook voor de kleuters. 

● Schoonmaken van wc’s zal dagelijks extra aandacht krijgen. De leerkrachten zullen 
desinfectie materiaal krijgen om meubels en stoelen af te nemen. 

 

Voortgang onderwijs 

In de eerste periode op school (week 1 en 2) zal vooral geïnvesteerd worden in 
welkom heten, veiligheid bieden, ruimte geven om te laten uiten hoe de kinderen de 
afgelopen periode hebben ervaren. SMW (schoolmaatschappelijk werk) heeft een 
vragenlijst ontwikkeld die in groep 4 t/m 8 op de eerste schooldag van uw kind zal 
worden afgenomen. Voor groep 1,2 en 3 zoeken we naar een andere passende 
vorm. Dit geeft veel inzicht in wat er leeft. Ouders van groep 4 t/m 8 krijgen van de 
ingevulde vragenlijst een kopie, zodat ze ook weten wat er bij hun zoon/dochter 
leeft. Met de uitkomsten kunnen we per kind/groep bekijken wat er nodig is. IB 
(interne begeleiding) zal hierin een ondersteunende rol kunnen spelen. 
In deze eerste periode zal ook weer veel aan groepsvorming moet worden gewerkt. 
Dit kan o.a. via de Kanjerlessen.  
 
Naast bovenstaande zal onder schooltijd de aandacht uitgaan naar de hoofdvakken 
(rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en taal).  
Thuis zal in afgeslankte vorm gewerkt worden. In de groepen 1 t/m 3 (4) kunnen 
losse bladen of makkelijk zelf te maken digitale opdrachten worden meegegeven als 
opdracht.  
In groep (4)5 t/m 8 wordt vooral aan digitale verwerking van de zaakvakken gedacht. 



 

Omdat we eens in de twee/drie dagen op school zijn kan de leerkracht hierover nog 
korte instructie geven of het bespreken of vragen beantwoorden. Per groep zal het 
aanbod er iets anders uit kunnen zien. Gekeken wordt naar wat per groep het meest 
passende aanbod lijkt te zijn. Leerkracht informeert hier de leerlingen en ouders 
over. 
 
Daarnaast zullen we kijken hoe het met het niveau van de kinderen is. We gaan niet 
gelijk starten met het maken van toetsen e.d. Wij hebben gezien dat veel kinderen 
thuis hard gewerkt hebben. In de loop van de komende periode zal het duidelijk 
worden of er hiaten zijn ontstaan die er vóór de sluiting van de school nog niet 
waren. Samen met u zullen we kijken welke hulp we dan gaan inzetten om deze 
problemen eventueel aan te pakken. Indien u denkt dat, voor een goede start van 
uw kind op 11 of 12 mei, het van belang is dat de leerkracht op de hoogte is van de 
thuissituatie of van een gebeurtenis uit de afgelopen periode dan vragen wij u om 
dit voor 11 mei te mailen naar de leerkracht van uw kind. 
 

Ondersteuning en fysiek oudercontact 

● Ouders zijn tot 1 juni helaas niet welkom in de school  
● Contact tussen ouders in en om de school (speelplaats) is in geen enkel geval 

mogelijk. Wilt u bijpraten dan kan dit buiten de omgeving van de school.  
● Oudergesprekken voeren wij per telefoon of digitaal tot 1 juni.  
● Ondersteuning van externe partijen in de school is tot 1 juni niet mogelijk.  
● Tot 1 Juni zal er door ouders geen bibliotheek worden verzorgd. 

 

Buitenschoolse opvang 

● Over de afspraken rondom de BSO zult u geïnformeerd worden door de betreffende 
partij die betrokken is bij de opvang van uw kind voor en na schooltijd.  

● De regels over de noodopvang, na schooltijden, zijn tot op heden ongewijzigd.  
● Mocht u dit nodig hebben dan ligt de verantwoordelijkheid bij u om de opvang na 

schooltijd af te stemmen met de kinderopvang. 
 

Praktisch 

● We vieren geen verjaardagen in de klas zoals wij gewend zijn. Natuurlijk zullen wij er 
aandacht aan besteden met een lied. Het uitdelen van tractaties en de klassen rond 
gaan zal helaas tot 1 juni, mogelijk langer, niet mogen (RIVM).  

● Vanaf 11 mei tot aan de Pinkstervakantie worden er geen activiteiten ondernomen 
zoals; schoolreis, bibliotheek, kinderboerderij etc. 

● De pinkstervakantie blijft ongewijzigd. 
● Nieuw startende 4-jarige kleuters moeten helaas nog even wachten om naar school 

te komen. Dit betreuren wij heel erg. We hopen dat deze kinderen na de 
pinkstervakantie kunnen instromen. Met de betreffende ouders wordt contact 
opgenomen door Esther Valk. Mocht u zelf vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met Esther via esther.valk@wilgenstam.nl. 

mailto:esther.valk@wilgenstam.nl


 

● Gymlessen gaan door waar mogelijk. De leerkracht zal u hier verder over informeren 
zodra hierover meer duidelijk is. 

 

Groep 8 – Hoe nu verder? 

● Helaas zijn wij genoodzaakt om ook het kamp van groep 8 af te zeggen. 
● Wij gaan er alles aan doen om de kinderen toch een mooi afscheid te geven. Wij 

zullen de leerlingen en ouders hierover later informeren. E.e.a. zal afhangen van de 
situatie na 1 juni a.s.  

● Musical – op dit moment denken wij na over een mogelijke invulling. Wij zoeken 
naar wegen om dit feestelijke moment toch ook met u als ouders te kunnen 
vieren/delen. Het staat hoog op onze agenda, maar er is nog teveel onduidelijk om 
op dit moment een goede keuze te kunnen maken. 

 
 

 
Communicatie 

● Alle communicatie met u zal tot 1 juni op dezelfde wijze als de afgelopen 6 weken 
verlopen, namelijk via de telefoon en de mail . 

● Alle communicatie over opvang loopt via de directie.  
● Vragen of opmerkingen over de algemene gang van zaken kunt u mailen naar 

corona@wilgenstam.nl. 
 

 
 

 


