
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

 

Zoals u ongetwijfeld weet, zullen alle scholen vanaf 8 juni as. 

weer volledig opengaan. Dat betekent dat de Waalse school alle 

dagen open zal zijn en alle leerlingen elke dag naar school 

mogen komen. U zult begrijpen dat de school strikt de 

richtlijnen van het RIVM zal blijven volgen om zoveel mogelijk 

de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders te 

bewaken.  

 

Om u een compleet beeld te geven van hoe de school vanaf 

maandag as. weer open zal gaan, volgt hieronder een 

opsomming van zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn.  

 

 De school start op 8 juni om 8.30 uur. Alle leerlingen 

komen via hun eigen hek het schoolplein op en lopen naar de 

leerkracht. Ouders blijven nog steeds buiten het hek en nemen 

daar afscheid.  

 

 De leerlingen gaan via hun eigen deur de school binnen. Bij 

binnenkomst in de klas worden de handen gedesinfecteerd en 

nemen de kinderen plaats aan hun eigen tafel en stoel. 

Leerlingen zullen onderling geen 1,5 meter afstand tot elkaar 

bewaren in de klas. De leerling en de leerkracht wel.  

 

 De school hanteert nog steeds looprichtingen. Dat betekent 

dat leerlingen hun gang niet mogen verlaten en alleen gebruik 

mogen maken van hun eigen wc. Trakteren i.v.m. een 

verjaardag of geboorte is nog steeds niet toegestaan.  

 

 Tijdens de pauze mogen leerlingen alleen spelen binnen 

hun eigen vak met kinderen uit hun eigen groep. Vanwege de  
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grootte van de groepen is een indeling van het plein gemaakt die ervoor zorgt dat 

leerlingen voldoende speelruimte hebben. Het kan dus zijn dat uw kind een ander 

vak krijgt toegewezen om te spelen. Voor het buitenspelen wordt ook gebruik 

gemaakt van de groenstrook aan de achterkant van de school aan de Goudseweg.  

 

 De school is op alle dagen geopend. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de 

school open van 8.30 uur tot 14.30 uur en op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

 

 We hanteren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag nog steeds het continu 

rooster. Het is daarom belangrijk dat uw kind een lunch mee krijgt op die dagen 

(behalve als uw kind BSO afneemt bij KSH).  

 

 Op alle dagen is het de bedoeling dat u uw kind buiten het hek opvangt na schooltijd. 

Wij willen u met klem vragen na het halen en brengen van uw kind direct weg te 

lopen bij de ingang van het hek.  

 

 Vanaf maandag verwacht Leerplicht Rotterdam dat alle leerlingen weer naar school 

gaan. Zij zullen bij alle scholen controleren of dit ook gebeurt. Mocht u voornemens 

zijn uw kind preventief thuis te houden of valt uw kind om medische redenen binnen 

de risicogroep, vragen wij u om contact op te nemen met school.  

 

 Voor leerlingen die preventief worden thuisgehouden kan en mag er geen 

thuisonderwijs worden georganiseerd. Het (digitale) thuis onderwijs komt hiermee 

volledig te vervallen. Dit geldt niet voor kinderen die om medische redenen binnen de 

risicogroep vallen.  

 

 De gymlessen zullen de komende periode nog steeds buiten gegeven worden. Bij 

slecht weer komen de lessen te vervallen. 

 

 De cito-toetsing van de leerlingen gaat gewoon door. Wij vinden het belangrijk om in 

kaart te brengen wat momenteel het ontwikkelingsniveau van de kinderen is. De 

school heeft deze informatie nodig om voor elke leerling de komende periode en bij 

de start van het volgende schooljaar het juiste onderwijs aan te bieden. De 

leerkrachten zullen op basis van analyse van de toetsen en het werk dat in de klas 

wordt gedaan, een plan maken waarin de hiaten extra aandacht krijgen en eventuele 

achterstanden kunnen worden weggewerkt. Het is daarom van belang dat u uw kind 

(met name op de toetsdagen) naar school stuurt.   

 

 Het spreekt voor zich dat wij bij het interpreteren van de toetsresultaten rekening 

houden met het feit dat het onderwijs de afgelopen periode anders is geweest. Het 

rapport zien wij ook niet als een beoordeling, maar als een weergave van de huidige 

stand van zaken wat betreft de beheersing van de leerdoelen van de leerlingen.  

 

 



 

  

 

 

 Alle leerlingen krijgen aan het eind van het schooljaar een rapport. Dit rapport wordt 

gebaseerd op de volgende punten: 

o Het werk dat de leerlingen maakten voor de coronacrisis; 

o Het werk dat de leerlingen tijdens de crisis thuis maakten; 

o Het werk dat de leerlingen op school maakten de afgelopen periode; 

o De toetsen die vanaf maandag worden afgenomen; 

o Eerdere toets gegevens; 

 

 Belangrijk voor u om te weten is dat de rapportavond van dinsdag 7 juli zal komen te 

vervallen. De leerlingen ontvangen het rapport en als u daar  vragen over heeft, kunt 

u een belafspraak maken met de leerkracht van uw kind.  

 

 KSH verzorgt vanaf maandag 8 juni alleen nog de VSO en BSO voor de kinderen. Er 

is vanaf maandag dus geen noodopvang meer. Wel zal KSH de school ondersteunen 

bij het organiseren van de TSO.  

 

De school bedankt alle ouders en leerlingen nogmaals voor hun begrip en medewerking. 

Mede dankzij het strikt naleven van de regels en richtlijnen is het ons gelukt de afgelopen 

periode veilig het onderwijs voor de kinderen vorm te geven. Wij hebben er vertrouwen 

in dat dit ook de komende periode gaat lukken. Wij hopen daarom maandag alle 

kinderen in goede gezondheid te mogen ontvangen.  

 

Vriendelijke groet,  

 

Team Waalse school 

 
 


