
 
 
 
     De hoofdlijnen van de heropening 
 

 
 Kinderen zijn verdeeld in een A en B-groep. Zie het meegestuurde groepsoverzicht. Deze ligt vast 

en er is géén mogelijkheid om te schuiven. 

 Op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan, moet er thuis aan schoolopdrachten worden 
gewerkt. Denk hierbij aan extra oefeningen en opdrachten n.a.v. de lessen die ze in de klas 
hebben gehad. De kinderen werken hier zelfstandig aan, de leerkracht staat voor de groep. 

 De lesdag begint met een inloop tussen 8.30u en 8.45u.  

 We draaien een continurooster tot 14.00u (gr 1 t/m 4) en 14.15u (gr 5 t/m 8). 

 De kinderen nemen de juiste deur en looproute naar hun lokaal (zie plattegrond). 

 De leerkrachten van de groepen 1/2 ontvangen op maandag 11 en dinsdag 12 mei hun 
leerlingen op het schoolplein, de andere dagen gaan de kinderen zelfstandig naar binnen 

 Jassen en tassen gaan mee het lokaal in. 

 Alle kinderen brengen fruit voor de ochtendpauze, een lunchpakket en drinken voor de lunch 
mee in een eigen rugtas.   

 Kinderen mogen een eigen bidon / beker meebrengen om te drinken onder schooltijd.   

 De boeken en schriften die nu thuis zijn, gaan in een stevige tas weer mee naar school.  

 Kinderen nemen hun Chromebook in een stevige tas (niet bij de beker drinken) iedere schooldag 
opgeladen mee. 

 Kinderen gaan ’s ochtends direct de school in en ’s middags direct van school weg. 

 Per gezin mag één ouder/verzorger mee naar school, deze blijft buiten het schoolgebouw en 
buiten het schoolplein. 

 Per gezin mag één ouder/verzorger het schoolplein op om, indien nodig, kinderen uit groep 1 
t/m 4 op te halen. 

 Er mogen géén ouders de school in. 

 De kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, Tussen de leerkracht en 
leerling houden we zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. Medewerkers houden altijd 1,5 meter 
afstand. 

 De noodopvang voor vitale beroepen vindt plaats in de eigen groep en we houden deze zo klein 
en noodzakelijk mogelijk. 

 De noodopvang voor kwetsbare kinderen vervalt omdat de kinderen 50% naar school gaan. 

 Er is geen fysiek contact tussen ouders en medewerkers. Mededelingen graag via de mail of een 
briefje doorgeven. Gesprekken worden telefonisch of via beeldbellen gevoerd. 

 Iedere schooldag wordt er extra schoongemaakt, door de medewerkers en het 
schoonmaakbedrijf. 

 Gymlessen vervallen, er mag nog geen gebruik worden gemaakt van sporthal Markant en ook in 
de speelzaal van de kleuters zal niet gegymd worden. 

 Festiviteiten als sportdagen, open podia e.d. zijn uit de agenda gehaald. Voor de leerlingen van 
groep 8 betekent dit een heel ander afscheid van de basisschool dan verwacht, er zal geen 
kamp, musical en afscheidsavond plaatsvinden zoals we ze gewend zijn. Samen met de 
leerkrachten van groep 8 bekijken we naar passende alternatieven zodat ook zij hun 
basisschoolperiode leuk kunnen afsluiten.    



 Verjaardagen mogen beperkt gevierd worden. In de klas zal hard gezongen worden voor de 
jarige, maar feliciteren en trakteren mag helaas nog niet. 

 Op school laten we de kinderen regelmatig de handen wassen, doe dit thuis ook voor en na 
schooltijd. 

 Kinderen mogen geen speelgoed/vriendenboekjes e.d. mee naar school nemen. 

 Voor de peuters van de voorschool gelden andere regels voor het brengen en halen, de ouders 
worden hierover apart geïnformeerd.  

 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de 
volgende klachten:  

• Verkoudheid 
• Niezen 
• Hoesten 
• Keelpijn 
• Moeilijk ademen 
• Koorts 

Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft 
iedereen in het huishouden thuis. Dit geldt ook voor leerlingen en medewerkers waarvan een 
gezinslid corona heeft. We benadrukken dat ook ouders met ziekteverschijnselen thuis moeten 
blijven.  Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door ouders opgehaald. Wanneer dit niet 
gebeurt wordt de leerling afgezonderd van de anderen.   
 
Indien je kind hooikoorts heeft, dit dan graag met een korte toelichting mailen naar de leerkracht 
zodat er geen verwarring ontstaat. Verschil tussen hooikoorts en Corona: 
https://youtu.be/e5GgZN5rG8Y  
 
De eerste schooldag  
Na de meivakantie zal het voelen zoals op de eerste schooldag van een  nieuw schooljaar. Met 
gezonde spanning en vol verwachtingen gaan we weer van start. We zorgen dan goed voor je 
kind(eren) en houden uiteraard rekening met de bijzondere en spannende tijd die de leerlingen 
meemaken.   
 
Ons draaiboek hebben we afgestemd op het ‘protocol opstart basisonderwijs’ dat is ontwikkeld door 
de sectorraad, vakbonden en kinderopvang en de richtlijnen van Delta-onderwijs.  
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