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Uitgangspunt 

 

Aansluitend bij het advies vanuit de overheid is het uitgangspunt bij de schoolopening dat er 

zo min mogelijk verplaatsingsbewegingen zijn door ouders en leerlingen. Daarom is ervoor 

gekozen om leerlingen geen halve, maar hele dagen naar school te laten gaan en een 

continurooster toe te passen. 

 

Leerlingen hoeven geen 1,5 m afstand van elkaar te bewaren. Tussen leerlingen en 

leerkrachten proberen we dit wel te doen. Toch mogen de leerlingen slechts in kleine 

groepen bij elkaar zijn gedurende de dag. In de groepen 3 t/m 8 staan de tafels van de 

leerlingen daarom zo ver mogelijk uit elkaar. 

 

Zoals we u in een eerdere mail al meedeelden, zijn alle maatregelen en acties vastgesteld met 

instemming van de MR en grotendeels gebaseerd op het Protocol PO t.b.v. de schoolopening 

dat we u hierbij nogmaals toesturen. 

 

 

Indeling groepen 

 

De groepen zijn in tweeën gesplitst. De ene helft van de groep krijgt les op iedere maandag 

en donderdag en de andere helft van de groep op iedere dinsdag en vrijdag. Hierbij is 

rekening gehouden met broers en zussen in andere klassen. Ook is rekening gehouden met 

leerlingen die op bepaalde dagen BSO afnemen. De verdeling van leerlingen ontvangt u om 

privacy-redenen vandaag in een aparte mail. 

 

Het maken van deze verdeling was zó ingewikkeld dat er eigenlijk maar één verdeling 

mogelijk was en de indeling kan dus niet gewijzigd worden.  

 

Voor de indeling geldt dat de groepen zo min mogelijk met andere groepen in contact 

komen. Het gebouw is daarom in verschillende zones verdeeld en er worden verschillende 

in- en uitgangen gebruikt. Zie ‘Halen en brengen van leerlingen’. 

 

 

Startdatum  

 

We zijn op maandag 11 mei startklaar! Op maandag 11 mei is het de eerste schooldag van de 

ma/do groep. Op dinsdag 12 mei is het de eerste schooldag van de di/vr groep.  



Halen/brengen van leerlingen 

 

We gaan alle mogelijke ingangen van de school gebruiken om zoveel mogelijk 

‘bewegingsverkeer’ te spreiden. Kom als u uw kind(eren) komt halen of brengen alstublieft 

alleen. Helaas mogen we geen ouders toestaan op de schoolpleinen en in het schoolgebouw.  

 

Alle leerkrachten staan van 8:20 – 8:30 uur buiten op de pleinen om leerlingen die gebracht 

worden op te vangen. Ouders blijven altijd buiten het hek en nemen buiten het hek afscheid 

van hun kind om daarna direct weer te vertrekken. Als ouders met elkaar blijven praten of 

buiten het hek blijven staan, wordt het echt te druk voor alle ouders.  

 

Let er als ouder zelf op dat u afstand van andere ouders bewaart. Om opstoppingen bij de 

hekken te voorkomen, is er ook geen ruimte voor ouders om de leerkracht bij het 

halen/brengen te spreken. Zet alstublieft uw kind af en ga daarna gelijk weer naar huis. 

 

Om de groepen ouders en leerlingen te spreiden, kunnen leerlingen alleen via onderstaande 

plaatsen / hek-openingen gebracht en gehaald worden: 

 

Groepen 1a, 1b, 1c gebruiken het hek bij de kleuter-/achteringang (Goudseweg). 

Leerkrachten vangen op het pleintje hun groep op. De leerkrachten van 1a en 1b gaan dan via 

de buitendeur van het eigen klaslokaal (achterkant) naar binnen. Groep 1c loopt als enige via 

de kleuteringang binnendoor naar het klaslokaal.  

 

Groep 2a, 2b, 2c gebruiken het hek bij het kleuterplein, dus naast de gymzaal 

aan het kleuterplein (Goudseweg).  

Leerkrachten vangen op het kleuterplein hun groep op. Groep 2a gaat naar binnen via de 

eigen buitendeur van het klaslokaal. Groep 2b via de nooddeur in de gang tegenover het 

lokaal. Groep 2c loopt via de deur van het kleuterplein naar het klaslokaal.  

 

Groep 1d, 3a, 4a gebruiken het hek tegenover de KSH-ingang.  

Zij gaan ook via de KSH deur naar binnen/buiten. De leerkrachten verzamelen met hun 

groep op het stukje plein voor de groepen 3.  

 

Groep 4b, 3b, 3c gebruiken het middelste hek van het schoolplein.  

Zij gaan naar binnen via de witte dubbele deuren van de ‘kleuterruimte’ van KSH. De 

leerkrachten vangen hun groep op op het stuk plein voor deze ruimte (bij de blauwe 

voetbaldoeltjes). 

 

Groepen 5 t/m 8 gebruiken het achterste hek, naast het hek van de ‘Vier 

Leeuwen’ (met de ‘rode stenen loper’ die naar de hoofdingang loopt).  

 

 De groepen 7a en 7c verzamelen daarna bij het tussenhek naar de Vier Leeuwen. De 

overige groepen verzamelen op het ‘tussenplein’ zo dicht mogelijk bij de kant van dit 

plein die zit bij de ingang waar zij naar binnen gaan (zie hieronder).  

 



 De groepen 5a, 5b en 8b wachten tot de kleutergroepen binnen zijn en gebruiken dan de 

brandtrap naar de nooduitgang van hun gang.  

 

 De groepen 8a, 8c en 6c gebruiken de hoofdingang en het trappenhuis.  

 

 De groepen 7b, 6a en 6b wachten tot de groepen 1d en 3/4 binnen zijn en lopen dan via 

de brandtrap bij de KSH-ingang naar de nooduitgang van hun gang.  

 

Bij het uitgaan van de school geldt voor de groepen 1 t/m 4 dat de leerlingen met hun 

leerkracht naar buiten lopen (zelfde pleinen als hierboven).  

 

Als de leerkracht de ouder van een leerling bij het hek ziet, mag het kind naar zijn/haar 

ouder lopen. Ga daarna alstublieft direct naar huis om andere ouders de ruimte te geven.  

De groepen 5 t/m 8 gaan met de leerkracht naar buiten en verlaten het plein via het achterste 

hek.  

 

I.v.m. het grote aantal broertjes en zusjes is vooralsnog niet gekozen voor gespreide haal- en 

brengtijden voor de verschillende leerjaren. Als in de loop van de eerste week blijkt dat dit 

aangepast moet worden, zullen we dit uiteraard doen en u hierover informeren. 

 

Leerlingen die met de fiets komen, hoeven hun fiets niet in de fietsenstalling te parkeren. 

Het wordt anders te druk op de plek van de fietsenstalling. Leerlingen kunnen hun fiets 

stallen aan de binnenkant van het hek van het plein waar zij het schoolplein opkomen. 

 

Over het halen/brengen van de peutergroepen ontvangt u nog informatie via stichting 

Groeibriljant. 

 

 

Onderwijsinhoud en –tijd 

 

De eerste periode is het vooral van belang dat de leerlingen hun verhalen kunnen vertellen 

aan elkaar en aan de leerkracht. Wat hebben ze meegemaakt? Ook is de aandacht voor de 

groepsvorming misschien opnieuw nodig. We laten leerlingen elkaar weer terug vinden en 

wennen aan een bekend, maar toch nieuw ritme. 

 

In de eerste twee weken dat de leerlingen op school zijn, zullen we door middel van toetsen, 

vragen in de klas, maken van individuele opdrachten etc. nagaan welke doelen de leerlingen 

wel/niet hebben behaald en wat hiervan de oorzaak is. We zullen deze data analyseren en 

aan de hand daarvan de doelen vaststellen voor individuele leerlingen en de hele groep.  

 

Als dit beeld compleet is, zal door de leerkrachten met de intern begeleiders besproken 

worden welke leerlingen opvallen w.b. voorsprong of achterstand en wat er aan extra 

begeleiding nodig is.  

 

De leerkrachten geven op de lesdagen van de leerlingen zoveel mogelijk instructies. Het is de 

bedoeling dat de verwerking van deze instructies / het opgegeven werk voornamelijk de dag 



erna thuis wordt gemaakt. Dit zal nog steeds voor een groot deel digitaal gebeuren via de 

sites zoals dit de afgelopen weken ook het geval was.  

 

Om bovenstaande in goede banen te leiden en de informatie over de voortgang van de 

leerlingen goed in beeld te kunnen brengen, wordt er op woensdag geen les gegeven. De 

leerkrachten bereiden dan het onderwijs voor om eventuele achterstanden weg te werken 

en/of te voorkomen.  

 

 

Hygiëne 

 

Ter aanvulling op alle maatregelen die in dit document onder andere ‘kopjes’ staan, worden 

er w.b. de hygiëne de volgende aanvullende maatregelen genomen: 

 

 Alle lokalen met een eigen waterpunt worden voorzien van dispensers met 

desinfecterende foam en papieren handdoekjes.  

 De lokalen zonder eigen waterpunt worden voorzien van dispensers met desinfecterende 

foam waarvoor geen water nodig is. 

 Alle wc’s worden voorzien van dispensers met desinfecterende zeep en papieren 

handdoekjes.  

 Alle leerkrachten krijgen desinfecterende schoonmaakdoekjes én een desinfecterende 

spray voor het schoonmaken van handgrepen, toetsenborden of andere oppervlakten en 

materialen.  

 Bij de ingangen van de school zal een hygiënezuil worden geplaatst met desinfecterende 

gel.  

 In de vakantie zal het schoonmaakbedrijf extra schoonmaakwerkzaamheden verrichten, 

zodat er op 11 mei schoon en fris gestart kan worden.  

 Elke dag zal er door het schoonmaakbedrijf extra zorg besteed worden aan de 

schoonmaak van veel gebruikte oppervlakten zoals kranen, handgrepen en 

trapleuningen.  

 De deuren van de lokalen zullen continu open blijven staan om contact met dit oppervlak 

te minimaliseren.  

 Om het aantal verplaatsingen ook binnen de school door leerlingen zoveel mogelijk te 

beperken, nemen de leerlingen hun jas en tas mee het lokaal in en hangen deze op hun 

eigen stoel. 

 We wijzen leerlingen er gedurende de dag op regelmatig hun handen te wassen zodat de 

materialen die gezamenlijk gebruikt worden, zo schoon mogelijk blijven. Daarnaast zijn 

er in iedere groep desinfecterende middelen aanwezig die gebruikt worden om 

materialen te reinigen. 

 In de groepen 3 t/m 8 komen de materialen van iedere leerling in zijn/haar eigen laatje. 

De leerling pakt bij het begin van de dag zijn/haar eigen laatje en schuift dit in een van de 

tafels (die op ca. 1,5 m afstand staan) in het lokaal. Aan het eind van de dag zet de 

leerling zijn/haar eigen laatje weer op een door de leerkracht bepaalde plek terug.  

 

 

 



Opvangklas (woensdag) en vitale beroepen 

 

Inmiddels zijn alle leerlingen waarvan de ouders in een vitaal beroep werken (en die ook de 

afgelopen weken gebruik maakten van de noodopvang) bij ons bekend. Alleen deze 

leerlingen mogen vanaf 11 mei ook op de andere dagen dan waarop zij staan ingeroosterd in 

hun groep aanwezig zijn (dus ma/di/do/vr).  

 

Op de woensdag kunnen zij gebruik maken van noodopvang bij KSH. Voor de hele school 

betreft dit dagelijks 10 à 15 leerlingen.  

 

Net als in de afgelopen weken, kunnen ook in de aanstaande meivakantie deze kinderen (van 

ouders in een vitaal beroep) door KSH worden opgevangen. Als u dit nog niet gedaan heeft, 

dient u dit door te geven aan KSH via waalse@kinderservicehotels.nl of 010-2133799.  

 

 

Continurooster 

 

Om het aantal ‘verplaatsingen’ van ouders en leerlingen zoveel mogelijk te beperken, is er 

een continurooster van 8:30 – 14:30 uur.  Alle leerlingen blijven gedurende deze tijd op 

school. Leerlingen hebben gedurende de dag pauze om te eten en buiten te spelen.  

 

Om leerlingen tijdens de pauzes niet in aanraking met andere groepen te laten komen, 

worden de pauzes in tijd zoveel mogelijk verspreid over de dag en worden de pleinen in 

verschillende zones verdeeld. 

 

Er is op de lesdagen dus geen ‘overblijf’ zoals dit normaal gesproken het geval 

is. U dient uw kind zelf eten en drinken voor tussen de middag mee te geven. 

(Ouders kunnen zich dus niet aanmelden voor TSO, zoals dat normaal gesproken gaat.) 

 

Alleen voor leerlingen van ouders die voor- of naschoolse opvang van KSH afnemen waarbij 

het overblijven inbegrepen zit, wordt er een lunch in de groepen gebracht. Dit geldt ook voor 

leerlingen in de noodopvang (met ouders in vitale beroepen); zij krijgen ook een lunch van 

KSH. Deze leerlingen hoeven dus geen eten en drinken mee naar school te nemen (dit mag 

natuurlijk wel indien u dit afstemt met KSH).  

 

 

Contact ouders 

 

Ouders komen niet op het plein en niet in het gebouw. Als u als ouder een gesprek met de 

leerkracht of een andere collega wilt maken, kunt u de leerkracht mailen of via de conciërge 

een belafspraak met de collega maken.  

 

Omdat de leerlingen weer fysiek les zullen krijgen, zal uw wekelijkse contactmoment met de 

leerkracht vanaf 11 mei komen te vervallen. 
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We vragen u dringend om de richtlijnen bij het halen en brengen op te volgen en uw 

verantwoordelijkheid te nemen w.b. het houden van 1,5 m afstand van elkaar. Geef elkaar 

alstublieft de ruimte en blijf zo kort mogelijk in de omgeving van de school om opstoppingen 

te voorkomen.  

 

Een enkele uitzondering wordt gemaakt voor ‘wen’- en nieuwe leerlingen in de groepen 1. 

Deze ouders melden zich om 8:45 / 9:00 uur bij de hoofdingang. Per kind mag er één ouder 

onder begeleiding van een collega meelopen naar de ingang van het klaslokaal om zijn/haar 

kind te brengen met inachtneming van de 1,5 m afstand. 

 

 

Leerlingen die niet naar school komen: 

 

We kunnen ons voorstellen dat u zich als ouder zorgen maakt over de gezondheid en 

veiligheid van uw kind(eren). Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, doen wij er alles aan om 

de veiligheid en hygiëne van uw kind(eren) zo optimaal mogelijk te realiseren.  

 

We adviseren u daarom dringend om uw kind vanaf 11 mei naar school te laten gaan. We 

kunnen u echter niet dwingen om uw kind naar school te sturen. Geef het aan de leerkracht 

door als u besluit om uw kind thuis te houden. In de loop van de week van 11 mei zult u dan 

gebeld worden door een bouwcoördinator of directielid die uw zorgen met u bespreekt.  

 

Indien er in dat gesprek blijkt dat er volgens de richtlijnen van het Protocol PO een gegronde 

reden is dat u uw kind thuishoudt, zal de leerkracht van uw kind in overleg met u uiteraard 

een vorm van thuisonderwijs afstemmen.  

 

Indien u uw kind om een niet gegronde reden thuishoudt, zal er geen extra vorm van 

thuisonderwijs georganiseerd worden. Deze leerlingen kunnen alleen hetzelfde digitale 

thuiswerk maken waarvoor overige leerlingen op school instructie hebben gekregen en er zal 

geen extra instructiemoment zijn. Leerkrachten hebben nu immers als hoofdtaak om het 

onderwijs weer op school plaats te laten vinden.  

 

In alle gevallen geldt:  

Indien uw kind ziek is met corona-gerelateerde klachten, moet uw kind 

thuisblijven tot deze klachten over zijn. Dit is voor de veiligheid van de overige 

leerlingen en al het personeel zeer belangrijk! 

 

Als uw kind ziek is, kunt u dit via de gebruikelijke weg aan ons doorgeven (telefonisch via het 

nummer van school of per mail via absentie@waalseschool.nl). 

 

 

Overig: 

 

 Alle zwemlessen vervallen voorlopig nog. Gymlessen mogen (nog) niet in de gymzaal 

gegeven worden. We denken na over de mogelijkheid om bewegingsactiviteiten door de 

gymleerkracht buiten aan te kunnen bieden. U wordt hier later over geïnformeerd.  
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 De schoolreis, overige geplande activiteiten en excursies gaan tot de zomervakantie 

helaas niet door. U wordt op een later moment geïnformeerd over eventuele gedeeltelijke 

terugbetaling van al betaald schoolgeld. 

 

 We gaan ervan uit dat ook het kamp van groep 8 dit schooljaar niet zal kunnen 

plaatsvinden. Ouders die al betaald hebben voor het kamp, zullen dit bedrag vanaf 11 mei 

z.s.m. teruggestort krijgen op hun bankrekening.  

 

 I.v.m. de veiligheid zullen de (extra) hekken tijdens schooltijd gesloten blijven. Alleen de 

hekken die normaal gesproken worden gebruikt, zijn tijdens schooltijd open.  

 

 Jarige leerlingen kunnen helaas niet op school trakteren en de groepen rondgaan. In elke 

groep zal de leerkracht op een andere manier zorgen voor een feestelijke viering van de 

jarigen! 

 

 

 


