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PLAN VAN AANPAK ‘WEER NAAR SCHOOL’ 

 

Plan van aanpak ‘Scholen weer open’  

05-02-2021 

In de persconferentie van 2 februari jl. heeft demissionair premier Rutte samen met demissionair 

minister Hugo de Jonge kenbaar gemaakt dat basisscholen met ingang van 8 februari hun deuren 

weer mogen openen. Dit gebeurt wel onder strengere voorwaarden dan voorheen het geval was. 

Voor de volledige informatie hiervan verwijzen we u naar het protocol op de website van de PO-raad.  

Vanuit het landelijke protocol van de PO-raad heeft De Klinkert een vertaling gemaakt naar de 

praktische situatie bij ons op school. Middels dit plan van aanpak willen we u informeren hoe het 

onderwijs er bij ons op school vanaf komende week uit zal gaan zien. 

Vanzelfsprekend zal dit plan van aanpak niet voor iedere ouder en leerling de meest gewenste 

situatie zijn, maar geprobeerd is zoveel mogelijk rekening te houden met zowel pedagogische, 

inhoudelijke, didactische en organisatorische aspecten als met de praktische kant voor ouders en 

kinderen. Daar waar het gekozen plan van aanpak voor u niet de meest optimale situatie lijkt te zijn, 

vragen we u toch begrip te hebben voor de gekozen vorm, omdat deze zorgvuldig tot stand is 

gekomen. 

De medezeggenschapsraad is betrokken geweest bij de planvorming en heeft bij haar adviezen het 

belang van de leerling als uitgangspunt genomen. 

Gehanteerde uitgangspunten 

▪ De peuteropvang en basisschool zijn de gehele week geopend voor alle leerlingen;  

▪ Leerlingen gaan hele dagen naar school, peuters komen in de ochtend naar de 

peuteropvang; 

▪ Er wordt gewerkt met gespreide momenten en punten van het halen en brengen van 

kinderen; 

▪ Er wordt gewerkt met vaste groepen en subgroepjes (cohorting); 

▪ Wanneer een leerling of leerkracht positief getest is, gaat de gehele groep in quarantaine;  

▪ Er wordt gewerkt volgens de voorgeschreven hygiënemaatregelen die gelden voor 

basisscholen; 

▪ De BSO is enkel als noodopvang geopend;  

Peuteropvangtijden en schooltijden 

Om drukte en ophoping van mensen te voorkomen wordt met ingang vanaf komende week gewerkt 

met een inloop van 15 min en worden zoveel mogelijk verschillende in- en uitgangen gebruikt.  
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De haal-en brengtijden van de basisschool zien er als volgt uit: 

Brengen: 08.30 – 08.45 uur 
Ophalen: 14.45 uur (op woensdag en vrijdag is dit om 12.15 uur) 
 
De in- en uitgangen voor de leerlingen worden bekend gemaakt door de betreffende units. Het is 

voor ouders helaas niet toegestaan om mee te lopen naar het schoolplein. We willen u vragen enkel 

uw kind/kinderen af te zetten en meteen weer te vertrekken. Bij het ophalen willen we u vragen pas 

om 14.45 uur aan de schoolomgeving te staan, te zorgen voor spreiding rondom de school, afstand 

te houden, een mondkapje te dragen als u op uw kind buiten de auto wacht en direct weer te 

vertrekken wanneer u uw kind/kinderen bij zich heeft. Slechts één ouder is toegestaan om het 

kind/de kinderen te halen en brengen.    

Peuters: 
 
De haal-en brengtijden van de peuteropvang zien er als volgt uit: 

Brengen: 08.30 – 08.45 uur 
Ophalen: 12.15 uur 
 
Bij het brengen en halen wordt de voordeur niet gebruikt. U kunt als ouder uw kind overdragen aan 

de leidsters onder de overkapping bij de schuifpui en daar ook weer ophalen. Op deze manier is er 

voldoende ruimte zodat iedereen de norm van 1,5 m kan respecteren. De leidsters hangen zelf de 

jassen op voor de kinderen. 

 

Werken met vaste groepen 

Komende periode zal het onderwijs er anders uitzien dan u van ons gewend bent. Er wordt in de 

gehele school gewerkt met vaste plaatsen, groepen, lokalen en leerkrachten. Iedere unit heeft 

hiervoor een aantal stamgroepen gemaakt. De indeling van de stamgroepen is gemaakt op basis van 

het zo goed mogelijk waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Bij deze tijdelijke stamgroepen 

is het dan ook onmogelijk rekening te houden met vriendjes/vriendinnetjes. We vragen hiervoor uw 

begrip. 

In de lokalen wordt gewerkt met vaste kleine subgroepjes en hebben leerlingen hun eigen plek.  
De peuters en kleuters zijn hiervan uiteraard uitgezonderd.  
 
Pauzes 
Tussendoor plannen we pauzes waarbij groepen kinderen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden 
blijven. In de praktijk betekent dit dat we per groep wisselend gebruik zullen maken van de 
verschillende buitenruimtes. 
Tussen de middag wordt er in het eigen lokaal onder begeleiding van de vaste leerkracht gegeten.  
 
Gymles 
Tot aan de carnavalsvakantie wordt er geen gymles gegeven. Daarna zullen we u opnieuw 
informeren of en hoe de gymles wordt vormgegeven.  
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Trakteren 

Voorlopig is afgesproken niet te trakteren op school.  Wellicht kunt u hier uw kind tijdig alvast thuis 

op voorbereiden. 

Vanzelfsprekend wordt in de klas wel aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind. 

 
Leerlingen in thuisquarantaine 

Leerlingen die in thuisquarantaine verblijven volgen het onderwijs op afstand van hun vaste 

stamgroep mits de gezondheid dit toelaat. Zoals u van ons gewend bent, is het de bedoeling dat de 

leerling is ingelogd in Teams zodat de betreffende leerkracht uw kind kan inbellen. 

 

Toetsing en rapport 

In de reguliere jaarplanning is januari de maand waarin CITO-toetsen worden afgenomen. Deze 

hebben vorige maand door het afstandsonderwijs geen doorgang kunnen vinden en zijn 

opgeschoven naar de komende periode.  

Uiteraard zullen de kinderen niet direct bij terugkomst op school worden getoetst. Er wordt eerst 

gezorgd voor een veilige en rustige werksfeer weer, waarbij oog en oor is voor het welzijn van ieder 

kind en de relatie tussen leerlingen onderling en de relatie met de leerkracht hoog in het vaandel 

staan. 

 

Het twee rapport en de daarmee samenhangende oudergesprekken zullen worden doorgeschoven. 

Zoals gecommuniceerd en afgesproken was zullen er wel gewoon drie rapporten worden 

meegegeven dit schooljaar, maar de periode tot week 10 waarin het tweede rapport en de 

oudergesprekken aanvankelijk stonden gepland, is te kort om een goed een reëel beeld van de 

ontwikkeling van uw kind te kunnen geven.  

De oudergesprekken en het tweede rapport zijn om bovenstaande reden doorgeschoven naar week 

13. Uw kind zal dan voor Pasen het tweede rapport mee naar huis krijgen. 

 

Het derde rapport blijft voorlopig gewoon staan zoals dit in de jaarkalender is vermeld.  

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

Vorige week werd bekend gemaakt dat basisscholen en de kinderopvang hun deuren weer mogen 

openen. Dit geldt echter niet voor de BSO. Omdat er op de BSO vaak kinderen van verschillende 

scholen samenkomen, is het risico op verspreiding van het coronavirus te groot.  

De buitenschoolse opvang blijft daarom nog gesloten en is alleen geopend voor kinderen die gebruik 

moeten maken van de noodopvang. Als u hiervoor in aanmerking komt en uw kind hier gebruik van 

moet maken, vragen we u contact op te nemen met de Dwergjes (www.kinderopvangdedwergjes.nl). 

 

Thuisblijfregels 

De afspraken wanneer jonge kinderen en basisschoolkinderen naar de peuteropvang/school mogen 

komen zijn soepeler dan voor oudere kinderen. Toch mogen ook kinderen niet in alle gevallen naar 

school komen. We verwijzen u hiervoor door naar de website van de rijksoverheid en de richtlijnen 

ten aanzien van thuisblijven te allen tijde op te volgen. Gezinnen met kinderen en quarantaine 

(gezinsquarantaine) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

http://www.kinderopvangdedwergjes.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


 

4 

                                                                          

PLAN VAN AANPAK ‘WEER NAAR SCHOOL’ 

 

Hygiënemaatregelen 

Wij volgen de voorgeschreven richtlijnen vanuit het RIVM voor de hygiënemaatregelen voor 
basisscholen. Voor verdere informatie hierover verwijzen we u naar de website van het RIVM.  
Hygiënerichtlijn voor basisscholen | RIVM 
 
Wanneer een leerling of leerkracht positief getest is, moet de gehele groep in thuisquarantaine. 

 

 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/basisscholen

