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      Den Haag, 29 april 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Op dinsdag 21 april heeft het kabinet besloten om de scholen na de meivakantie (deels) te openen. 

We zijn als school direct aan de slag gegaan om een plan te maken en hebben dit met de MR 

besproken. Zij hebben ingestemd met onderstaande afspraken. 

Uitgangspunten:  

o Voor de gezondheid, veiligheid en het economisch belang binnen de huidige Corona maatregelen 

kiezen wij ervoor dat alle leerlingen vanaf 12 mei twee hele dagen per week naar school gaan.   

o De school wordt in twee groepen verdeeld: Alle kinderen uit één gezin gaan op dezelfde dag 

naar school. De school heeft de samenstelling gemaakt.  

Rooster: 

o De school start weer op dinsdag 12 mei. 

o De groepen op school zijn gehalveerd. U krijgt vanmiddag een aparte mail met daarin de 

verdeling van de groep van uw kind. We gaan niet in op het verzoek van ouders om te wijzigen.  

o De ene helft van de groep komt op maandag en donderdag, de andere helft van de groep komt 

op dinsdag en vrijdag.  

o De eerste week is een uitzondering omdat de maandag nodig is om de school in gereedheid te 

brengen en met elkaar voorbereidingen te treffen. Daarom gaat de helft van de kinderen in de 

eerste week op de woensdag naar school.  

o De andere twee woensdagen zijn in deze periode van 3 weken nodig om het fysiek en 

thuisonderwijs goed op elkaar af te stemmen. 

o Is het kind niet op school dan werkt het thuis aan schoolopdrachten. 

o Onderstaand het rooster voor de komende 3 weken: 

 

Rooster eerste week 11 mei t/m 15 mei 

 Groepen: 

Maandag 11 mei Voorbereidings- en overlegtijd, noodopvang 

Dinsdag 12 mei 1/2a1, 1/2b1, 1/2c1, 1/2d1, 1/2e1, 3a1, 3b1, 4a1, 4b1, 5a1, 5b1, 
6a1, 6b1, 7a1, 7b1, 8a1, 8b1 

Woensdag 13 mei 1/2a2, 1/2b2, 1/2c2, 1/2d2, 1/2e2, 3a2, 3b2, 4a2, 4b2, 5a2, 5b2, 
6a2, 6b2, 7a2, 7b2, 8a2, 8b2 

Donderdag 14 mei 1/2a1, 1/2b1, 1/2c1, 1/2d1, 1/2e1, 3a1, 3b1, 4a1, 4b1, 5a1, 5b1, 
6a1, 6b1, 7a1, 7b1, 8a1, 8b1 

Vrijdag 15 mei 1/2a2, 1/2b2, 1/2c2, 1/2d2, 1/2e2, 3a2, 3b2, 4a2, 4b2, 5a2, 5b2, 
6a2, 6b2, 7a2, 7b2, 8a2, 8b2 
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Rooster tweede week 18 mei t/m 22 mei 

 Groepen: 

Maandag 18 mei 1/2a1, 1/2b1, 1/2c1, 1/2d1, 1/2e1, 3a1, 3b1, 4a1, 4b1, 5a1, 5b1, 
6a1, 6b1, 7a1, 7b1, 8a1, 8b1 

Dinsdag 19 mei 1/2a2, 1/2b2, 1/2c2, 1/2d2, 1/2e2, 3a2, 3b2, 4a2, 4b2, 5a2, 5b2, 
6a2, 6b2, 7a2, 7b2, 8a2, 8b2 

Woensdag 20 
mei 

Noodopvang 

Donderdag 21 
mei 

Hemelvaartvakantie 

Vrijdag 22 mei Hemelvaartvakantie  

 

Rooster derde week 25 mei t/m 29 mei 

 Groepen: 

Maandag 25 mei 1/2a1, 1/2b1, 1/2c1, 1/2d1, 1/2e1, 3a1, 3b1, 4a1, 4b1, 5a1, 5b1, 
6a1, 6b1, 7a1, 7b1, 8a1, 8b1 

Dinsdag 26 mei 1/2a2, 1/2b2, 1/2c2, 1/2d2, 1/2e2, 3a2, 3b2, 4a2, 4b2, 5a2, 5b2, 
6a2, 6b2, 7a2, 7b2, 8a2, 8b2 

Woensdag 27 
mei 

Noodopvang 

Donderdag 28 
mei 

1/2a1, 1/2b1, 1/2c1, 1/2d1, 1/2e1, 3a1, 3b1, 4a1, 4b1, 5a1, 5b1, 
6a1, 6b1, 7a1, 7b1, 8a1, 8b1 

Vrijdag 29 mei 1/2a2, 1/2b2, 1/2c2, 1/2d2, 1/2e2, 3a2, 3b2, 4a2, 4b2, 5a2, 5b2, 
6a2, 6b2, 7a2, 7b2, 8a2, 8b2 

Aanvang van de schooldag: 

o De ingeroosterde leerlingen komen niet allemaal tegelijk naar school. 

o Er mogen geen ouders op het plein komen. 

o Van de kinderen van groep 6 t/m 8 verwachten wij dat zij zelf naar school komen.  

o Vanaf 8.10 tot 8.30 uur is de school open en kunnen kinderen naar binnen. 

o Bij de hoofdingang en bij de hekken staat een leerkracht. 

o Bij de trappen in de school staat een leerkracht. 

o We maken gebruik van de hoofingang, pleiningang en de twee ingangen van de lokalen aan 

het plein. 

o Leerlingen uit de groepen 1/2 gaan naar binnen door de hoofdingang. Ambulante 

leerkrachten vangen de kinderen op. Groepsleerkrachten zijn in de klas.  
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o De kinderen die afgelopen zes weken 4 jaar zijn geworden, mogen vanaf 12 mei naar school. 

Ook voor deze ouders geldt dat zij niet de school in mogen. Voor kinderen die de komende 

periode 4 jaar worden, geldt hetzelfde 

o Leerlingen uit groep 3 gaan via de teamkamer naar binnen. 

o Leerlingen uit groep 4a gaan naar binnen door de ingang van hun eigen lokaal. 

o Leerlingen uit groep 4b en 5 gaan bij aankomst direct via de pleiningang naar binnen.  

o Leerlingen uit groep 6 gaan vanaf 8.20 uur tot 8.30 uur door de hoofdingang van de Lelie 

naar binnen. Ook bij de Lelie geldt dat ouders niet naar binnen mogen. 

o Leerlingen uit groep 7 en 8 gaan bij aankomst direct door de pleiningang naar binnen.   

o Rijen lopen altijd rechts in de gangen en op de trap. 

o Er is een continurooster. Kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, zodat er zo min 

mogelijk verkeer in en rondom school is. Geef de kinderen dus eten en drinken mee voor de 

hele dag. 

Ophalen van de kinderen aan het eind van de schooldag: 

o 14.40 uur groep 7&8 naar buiten en direct naar huis. Leerkracht loopt mee naar de 

buitendeur. 

o 14.45 uur groep 5 naar buiten en direct naar huis. Leerkracht loopt mee naar de buitendeur. 

o 14.45 uur groep 3 &4 naar grote plein, verzamelpunt zie plattegrond. 

o 14.55 uur groep 1/2 naar buiten, zie plattegrond. 

o De leerkracht loopt met de leerlingen mee tot aan het verzamelpunt. Ouders en opvang 

nemen de kinderen zo snel mogelijk mee.  
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Afspraken hygiëne en veiligheid: 

o Voor leerlingen geldt de afstand van 1,5 meter niet. De afstand van 1,5 meter geldt wel 

tussen leerling en leraar en alle volwassen onderling.  

o Bij binnenkomst klaslokaal iedereen handen wassen. Iedereen wast zijn/haar handen 

meerdere keren per dag. 

o Er worden geen handen geschud.  

o In ieder klaslokaal is aanwezig: desinfecterende handgel, zeeppompje, papieren handdoekjes 

en oppervlaktesprays. 

o Leermiddelen, speelmaterialen en werkplek worden bij gebruik door meerdere leerlingen met 

regelmaat door de leerkrachten ontsmet.   

o Geen speelgoed van thuis mee naar school. Elk kind heeft een eigen etui.  
o Er mag maar 1 kind per toiletgroep, 1 jongen en 1 meisje. 

o Deuren staan zo veel mogelijk open zodat de deurklinken zo min mogelijk hoeven worden 

aangeraakt. 

o We hebben een extra schoonmaakkracht tussen de middag. 

o Met het schoonmaakbedrijf hebben we specifieke afspraken gemaakt. 

o In verband met legionella worden de kranen al sinds de scholensluiting elke dag aangezet. 

Wij zullen ze maandag 11 mei 10 minuten door laten lopen. 

o Kinderen die ziekteverschijnselen hebben mogen niet naar school komen. 

 

Wanneer blijven kinderen thuis: 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende 

maatregelen van kracht:  

o Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. 

o Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 

ouder(s)/verzorger(s).  

o Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 

(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).  

o Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). 

o Bij meer dan 1 Corona ziektegeval moet GGD ingeschakeld worden. 
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Overige Afspraken: 

 

o Ouders komen niet op het plein en niet in de school. 

o Kinderen worden door max. 1 ouder gehaald en gebracht.   

o Oudergesprekken worden alleen digitaal en/of telefonisch gevoerd. 

o De leerlingen van gr 1/2 hebben gemakkelijke kleding aan die de leerlingen zelfstandig aan 

en uit kunnen doen i.v.m. toiletbezoek.  

o Als een leerlingen op school ziek wordt, wordt hij/zij direct door een ouder opgehaald 

o Voorlopig geen traktaties tijdens verjaardagen en niet de klassen rond. De leerkracht 

besteedt wel aandacht aan de verjaardag.  

o Leerkrachten nemen een risico door aan het werk te gaan. Wij verzoeken ouders met klem 

geen fysiek contact met de leerkracht te zoeken bij het ophalen van de kinderen om de 

leerkracht gezond te houden voor de klas.  

o Probeer zoveel mogelijk elkaars kinderen mee te nemen. 

o Ouders mogen hun fiets niet meenemen op het Laantje van Salland. Geen fietsen langs de 

hekken. 

o Kom zoveel mogelijk lopend naar school! 

o Gymlessen mogen in het speellokaal met halve groepen. Buitengym kan alleen op een 

sportveld. 

 

Noodopvang: 

o De noodopvang (één van de ouders werkzaam in een vitale sector) blijft van kracht. De 

kinderen die noodopvang hebben sluiten aan bij de groep waar ze normaal ook zitten (op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Op woensdag is de school alleen open voor de 

noodopvang.  

o We willen u vragen hier alleen gebruik van te maken als er echt geen andere oplossing is. Er 

komen anders teveel kinderen in de klas. 

o U kunt mailen naar mschoon@scoh.nl  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. De komende periode is een spannende en 

nieuwe periode. Onze afspraken gelden voor 3 weken. Wij kunnen tussentijds wijzigingen doorvoeren 

als de situatie daarom vraagt. We hopen de kinderen in goede gezondheid na de vakantie te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Margot Vogelaar 

Leonie van Vessem 

mailto:mschoon@scoh.nl

