
 

 

 
Vrijdag 24 april 2020 

Geachte ouders en/ of verzorgers, 
 
Met heel veel Nederlanders keken we dinsdag 21 april naar de persconferentie van minister 
president Rutte waarin hij het besluit van de regering meedeelde dat op 11 mei de scholen weer 
stapsgewijs geopend worden. De kinderopvang (PSZ) gaat vanaf 11 mei weer volledig open.  
 
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor 
kinderen onderling niet nodig 1,5 meter afstand te houden. Ouders en leerkrachten moeten 
onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven 
van kracht.  
 
Voor de scholen binnen onze Vereniging was de meivakantie gepland van maandag 27 april t/m 5 
mei. Door het besluit van het kabinet hebben we besloten dat we in de korte periode van 6 t/m 8 
mei geen thuisonderwijs bieden. Deze dagen gebruiken we als team om ons voor te bereiden op de 
nieuwe situatie, aangezien de scholen weer beginnen op maandag 11 mei.  
 
Na dinsdag zijn de MT’s van de drie scholen van onze Vereniging bij elkaar gekomen en hebben 
afspraken gemaakt voor de periode 11 mei t/m 1 juni. Deze zijn vervolgens voorgelegd aan het team, 
de MR en het Dagelijks Bestuur waarna één en ander is vastgesteld door het MT.   

 

• Het thuisonderwijs dat we nu bieden verschuift naar het onderwijs op school. We bieden 
hooguit zelfstandige verwerkingsopdrachten voor thuis n.a.v. de instructielessen.  

• We geven per dag onderwijs aan alle leerlingen, verdeeld over halve groepen. Bij de 
samenstelling van de groepen wordt rekening gehouden met de gezinnen, waarvan 
meerdere kinderen op school zitten.  

 
Uitgangspunt 
- gezondheid van leerlingen, ouders en personeel staat voorop. 
- basisregels/hygiëneregels RIVM blijven van kracht. 
- +/-50 % onderwijstijd. 
- leerlingen ieder dag (deels) op school – dagelijks ritme en structuur. 
- gezinnen met meerdere kinderen op hetzelfde tijdstip aanwezig.  
- indelen in vaste groepen.  
- korte pauzemomenten.  
- geen thuisonderwijs (voor leerkrachten meest werkbaar, voor ouders geen extra belasting).  
- geen ouders/externen in school en op schoolplein (groepen 1 en 2 zie afspraken leerlingen). 
- geen tussenschoolse opvang. 
- RIVM richtlijnen ziekte kinderen/gezinnen worden gevolgd – ziek is naar huis, bij ziekte bellen om      
kinderen op te laten halen. 
- RIVM richtlijnen ziekte personeel en risicogroep worden gevolgd – het vervangen van ziek 
personeel zal vrijwel onmogelijk zijn, dus kinderen blijven dan thuis -> informeren via Parro. 
 

Korte blokken lestijd, zodat  

• we aandacht kunnen geven aan bijbelonderwijs en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

• de nadruk ligt op effectieve instructie van de basisvakken rekenen, taal, (begrijpend)lezen en 
spelling.  

• de essentiële leerdoelen aan de orde komen voor een goede doorstroom naar volgende 
groep.  



 

Lestijden. 
Halve groepen, steeds 2 blokken per dag. Elke groep is opgedeeld in 2 segmenten.  
Bijv. groep 3A-segment 1 en groep 3A-segment 2. De leerkracht geeft hetzelfde programma.  
 

Rooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
Groep 1 – 4 

Vrijdag 
Groep 5 – 8: 

Vroege 8.45–11.15 
 

8.45–11.15  8.45-10.15  8.45–11.15  8.45–10.15  8.45–11.15  

Late 12.45–15.15 12.45–15.15 10.45–12.15 12.45–15.15  10.45–12.15 12.45–15.15 

 
De kinderen van segment 1 gaan van 11 mei t/m 20 mei voor het vroege rooster en van 25 t/m 29 
mei voor het late rooster.  
De kinderen van segment 2 gaan van 11 mei t/m 20 mei voor het late rooster en van 25 t/m 29 mei 
voor het vroege rooster.  
Via de leerkracht hoort u z.s.m. in welk segment u kind geplaatst is. Hierbij is alleen rekening 
gehouden met gezinnen met meerdere kinderen zodat die in hetzelfde segment zitten. We houden 
hierbij in het oog dat we in eerste instantie spreken over de periode 11 mei t/m 1 juni.  
 
Afspraken leerlingen  
- max. 5-10 min. van tevoren aanwezig. 
- (fiets wegzetten en) direct doorlopen naar eigen lokaal (groep 3 – 8). 
- kinderen van de groepen 1 worden gebracht tot kleuterhek en daar opgevangen door leerkracht. 
- kinderen van de groepen 2 tot aan buitendeur van hun eigen lokaal.  
- flesje water mag mee en wat fruit en/of voorverpakte koek.* 
- geen eten en drinken mee op woensdag (alle groepen) en op vrijdag (groepen 1 t/m 4). * 
- niet op schoolplein blijven hangen, direct naar huis. 
- verjaardag (alleen voorverpakte traktatie in eigen groep). 
- hygiëneregels worden waar mogelijk gevolgd, idem afstand leerling – leerkracht. 
*We willen zo min mogelijk tijd kwijt aan eten en drinken vanwege de korte lestijd.   
 
Aandachtspunten voor ouders: 

- zie afspraken leerlingen. 
- kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school laten komen (max 5 – 10 min. voor tijd). 
- maximaal één ouder brengt en haalt de kinderen op en brengt ze naar school. 
- ouders en verzorgers komen niet in de school of op het schoolplein.*  
- ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.  
- tussen volwassenen altijd 1,5 meter.  
- als een leerkracht ziek is en er geen vervanging is gaat een groep naar huis, informatie via Parro. 
 
*Bij het uitgaan van de school kunt u de peuters en de kleuters op dezelfde plek halen als waar u hen 
gebracht hebt. Ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 halen de kinderen vanaf schoolplein 
omdat wachten op de  kiss and ride strook verkeerstechnisch niet handig is. Dat vraagt discipline. 
Houd minimaal 1 ½ meter afstand. 
 
Op dinsdag is op de tijden van het vroege en late rooster de Plusklas. Op het vroege rooster komen 
de kinderen van de groepen 7/8 en op het late rooster de kinderen van de groepen 5/6. 
 
De chromebooks en alle andere schoolspullen, zoals boeken en schriften, die thuis zijn gebruikt 
worden op donderdagmorgen 7 mei tussen 9.00u en 12.00u weer op school gebracht. 
 



Peuterspeelzaal 
*volledig open, normale tijden. 
*peuters worden tot aan het hek van de peuterspeelzaal gebracht. Daarna ouders gelijk weer gaan.     
* alleen voorverpakt eten/drinken mee. 
*voordat de PSZ gaat starten komt er nog een apart protocol voor de peuterspeelzaal. 
 
Noodopvang 
* vanaf woensdag 6 mei is er noodopvang mogelijk in de reguliere lestijden voor ouders in de 
cruciale beroepen.   
 
Samengevat 
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei: kinderen vrij i.v.m. meivakantie. 
Maandag 11 mei t/m 20 mei: Halve groepen, 2 blokken per dag.  
Donderdag 21 en 22 mei: kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag. 
Maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei:  Halve groepen, 2 blokken per dag. 
 
Tot slot,  
We begrijpen dat bovenstaande veel vragen kan oproepen. Ook het regelen van opvang, halen en 
brengen van jonge kinderen zal zeker een uitdaging zijn. We hebben echter meerdere opties 
besproken en overal zitten voor- en nadelen aan. We hopen dat nu het thuisonderwijs voor de 
kinderen vervalt er voor u toch wat lucht komt.  In bovenstaande kwam het woord discipline een 
keer naar voren bij het halen van de kinderen. Discipline is dat anderen op je kunnen rekenen, 
respect naar anderen toe. Het sleutelwoord van discipline is vertrouwen. Vertrouwen is ook één van 
onze kernwaarden samen met Veiligheid en Verantwoordelijkheid. Met u vinden we de komende 
periode een hele uitdaging en ons gebed is dat de we snel weer, net zoals de kinderopvang PSZ, 
volledig open kunnen. 
 
Hartelijke groeten, 
Henk Drost, 
Basisschool De Bron Lunteren.  
 
 
 
 
 
 


