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Den Haag, 4 juni 2020 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op maandag 8 juni gaan de scholen weer volledig open. We zijn blij dat we de laatste 6 weken van het 

schooljaar met alle kinderen in school mogen zijn. De lessen worden weer volledig opgestart en naast de 

kernvakken staan ook de andere vakken weer op het rooster. Het is belangrijk voor de groepen om gezamenlijk 

dit bijzondere schooljaar af te maken. Maar we zullen voorzichtig moeten blijven en bepaalde maatregelen 

blijven van kracht. In deze brief leest u hoe wij het volledig opengaan van de school vorm zullen geven, hoe we 

omgaan met CITO toetsen, het rapport en het afscheid van groep 8.  

We beschrijven vooral de wijzigingen ten opzichte van het vorige protocol. Uitgangspunt is het protocol van 

de PO raad. Dit is afgelopen vrijdag verschenen. Het SCOH heeft daarnaast nog aanvullende richtlijnen voor 

hun scholen gestuurd. Wij hebben daarna al deze informatie moeten vertalen naar onze school en 

dinsdagavond met de MR besproken.  

De anderhalve meter afstand blijft voor u als ouder en voor de leerkrachten belangrijk. Daarom zal spreiding 

bij het halen en brengen belangrijk blijven. De leerlingen komen tussen 8.10 en 8.30 naar school. Ook nu met 

hele groepen houden we deze tijd aan. Kom alstublieft gespreid en niet allemaal op het laatste moment. Het 

gaat om uw veiligheid. Er mogen nog steeds geen ouders op het schoolplein of in de school. Van de kinderen 

van groep 6 t/m 8 verwachten wij dat zij zelf naar school komen. De breng- en ophaalplekken blijven tot de 

zomervakantie zoals vanaf 11 mei afgesproken. Kinderen worden door max. 1 ouder gehaald en gebracht.  

Ouders mogen hun fiets niet meenemen op het Laantje van Salland. Iedereen komt zoveel mogelijk lopend 

naar school.  

In het nieuwe protocol is de volgende wijziging opgenomen: De school kan, indien nodig vaste 

ouders/vrijwilligers inzetten, om de organisatie van de school te realiseren, zoals de TSO. Wij zijn heel blij dat 

we weer terug kunnen naar hoe het was. We weten dat er ouders zijn die graag een continurooster zouden 

zien maar dat is op onze school niet haalbaar. We hebben dit vaker onderzocht maar dit kan niet door de grote 

aantallen kinderen die dan buiten moeten spelen. Wij kunnen met al onze 470 kinderen op school geen 

buitenspeelrooster maken. Wij delen het grote plein met de Montessori en het is niet mogelijk om alle 

kinderen tussen 12.00 en 13.00 te laten spelen.  

Daarom hebben wij in overleg met de MR het volgende besloten: 

Vanaf 8 juni gaat de normale overblijf weer starten. Dit betekent dat er meer loopverkeer van ouders komt. 

Om het buitenspelen in niet te grote groepen mogelijk te maken hebben we onderstaand rooster gemaakt 

waarbij groep 6, 7 en 8 allemaal thuis eet en zelfstandig naar huis gaat. Kan dit echt niet stuur dan een mail 

naar juf Monique mschoon@scoh.nl met opgaaf van reden. Zij overlegt dan met de directie. Ouders gaan vanaf 

8 juni weer betalen voor de dagen dat zij gebruik willen maken van de overblijf. Vanaf 16 maart t/m 5 juni 

worden geen kosten berekend. Dit wordt volgend schooljaar verrekend bij het nieuwe contract. Heeft u een 

overblijfcontract tot de zomer en wilt u daar omdat u thuiswerkt geen gebruik van maken dan kunt u dit 

doorgeven aan juf Monique. 

 

 

 

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf
mailto:mschoon@scoh.nl
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Tijden breng en haalrooster 

 

 

groep Opgehaald/naar 

huis 

Eten in de 

klas 

Buitenspelen 

kleine plein 

Buitenspelen 

grote plein 

Naar school, 

les begint 

Naar huis  Naar huis 

woensdag 

½ a,b,c 11.55 uur 12.15-

12.45 

11.55-12.15   Inloop 12.50 

-13.00 uur 

14.55 

uur 

12.25 uur 

½ d,e 11.45 uur 11.45- 

12.15  

12.15 -12.35   Inloop 12.50 

-13.00 uur 

14.55 

uur 

12.25 uur 

3 11.55 uur 12.15-

12.45 

 11.55-12.15  Inloop 12.50 

-13.00 uur 

14.45 

uur 

12.15 uur 

4 11.45 uur 11.45- 

12.15 

 12.15 -12.35  Inloop 12.50 

-13.00 uur 

14.45 

uur 

12.15 uur 

5 12.00 uur 12.00-

12.35 

12.35-12.50  Inloop 12.50 

-13.00 uur 

14.45 

uur 

12.15 uur 

6 op 

aanvraag 

12.00 uur 12.00-

12.35 

 12.35-12.50  Inloop 12.50 

-13.00 uur 

15.00 

uur 

12.30 uur 

7 en 8 op 

aanvraag 

12.00 uur    Inloop 12.50 

-13.00 uur 

14.40 

uur 

12.10 uur 

 

 

We kunnen gelukkig rekenen op begrip van u als ouder. We hebben veel warme reacties gekregen. De 

ouderraad heeft ons allemaal een persoonlijk kaartje gestuurd en dat hebben we erg gewaardeerd. De 

Coronacrisis is voor iedereen nieuw, onvoorspelbaar en heeft veel impact. Wij zijn ook afhankelijk van wat ons 

wordt opgelegd en toegestaan. We geven het liefst de hele dag les aan alle kinderen. We proberen alle regels 

elke keer te vertalen naar een werkbaar geheel voor iedereen. Veel gebeurt onder een grote tijdsdruk. We 

proberen de communicatie naar alle partijen duidelijk en doordacht te doen. Helaas heeft MijnSchoolinfo een 

capaciteitsprobleem. Vanwege de extreme toename in het e-mailverkeer komen niet alle  

e-mailrapportages aan. We vragen u dus elke dag even te kijken in Mijnschoolinfo of er een bericht is. 

Waarschijnlijk zal straks het probleem opgelost zijn als de scholen weer volledig opengaan.  

 

Waar wij ook uw aandacht voor willen vragen en wederom uw begrip en flexibiliteit is het volgende. Omdat 

het belangrijk is dat wij allen gezond blijven is de oproep om kinderen thuis te houden bij 

verkoudheidsklachten. Dit geldt ook voor ons personeel. Zodra er leerkrachten ziek worden of verschijnselen 

hebben zoals benoemd door het RIVM zullen zij thuis moeten blijven. De gezondheid van ons personeel staat 

voorop. Wij willen daarom benadrukken dat het kan voorkomen dat wij een groep alsnog niet kunnen 

ontvangen. 

U wordt hier dan over geïnformeerd en het kan voorkomen dat die informatie pas op het laatste moment 

verstrekt kan worden. 
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Voor leerlingen met milde symptomen zoals een verkoudheid, hoesten of koorts geldt dat zij thuis moeten 

blijven. Op de website van het RIVM is een overzicht te lezen over de klachten bij COVID-19 en klachten die 

meer overeenkomen met hooikoorts of een andere griep. U kunt uw kind via de GGD laten testen.  

 

Verder blijft er extra schoongemaakt worden en wassen kinderen extra hun handen. Het RIVM adviseert te 

werken met water en zeep, voor zowel handen wassen en schoonmaken. Dit betekent dat wij geen 

desinfectiemiddelen gebruiken. Fysiek contact moet nog vermeden worden.  

Vanaf maandag 8 juni mogen kinderen weer trakteren. De traktatie moet verpakt zijn in de fabriek. Kinderen 

mogen nog niet de klassen rond.  

Vanaf 9 juni is er weer schoolmelk. 

Op dit moment is nog niet zeker of de gymlessen weer gaan starten in de sporthal. Zodra wij daar bericht over 

krijgen zullen wij u op de hoogte stellen. Tot die tijd geeft meester Michael gym aan halve groepen in het 

speellokaal.  

 

In het protocol wordt het dringende advies gegeven zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten. Het 

SCOH heeft een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun personeel. Het personeel is daarnaast 

dringend nodig voor de belangrijkste taak: het verzorgen van onderwijs. Dit heeft uiteraard de prioriteit. 

Omdat de richtlijn van 1,5m afstand tussen begeleider(s) en kind in vrije situaties moeilijk te handhaven is zijn 

wij van mening dat dit een te groot risico oplevert.   

Dit betekent dat er geen schoolreisjes, kampen, excursies, klassenborrels, dagjes strand ect kunnen 

plaatsvinden.  

Ook de musical met ouders op school kan geen doorgang vinden onder de regel dat ouders niet in de school 

aanwezig mogen zijn. SCOH betreurt uiteraard dat we deze strikte maatregelen moeten treffen, maar de 

huidige situatie biedt ons helaas geen andere mogelijkheid.   

 

Om er voor de groepen 8 toch een mooi afscheid van te maken zijn de collega’s van de groepen 8 al snel 

over alternatieven gaan nadenken. 

We vertellen nog niet alles. We willen de kinderen graag met onze plannen verrassen maar het rooster voor 

de komende weken ziet er als volgt uit: 

 8 juni t/m 3 juli: les in de klas en musical oefenen en opnemen op film (professioneel bedrijf). 

 6 juli t/m 10 juli feestweek groep 8: 

6, 7 en 8 juli vervangende kampactiviteiten in en om de school. 

Op 9 en 10 juli zijn de groepen 8 overdag vrij.   

9 juli groep 8a afscheidsavond speellokaal, geen ouders aanwezig. Ouders krijgen wel een speciale taak 

bij het brengen en halen van hun kind die avond.  

10 juli groep 8b afscheidsavond speellokaal, geen ouders aanwezig. Ouders krijgen wel een speciale 

taak bij het brengen en halen van hun kind die avond.  

 13 juli t/m 17 juli groep 8 vrij.   
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Nadere informatie volgt later via de leerkracht. Normaal gesproken wordt er door de groepen 8 t/m de 

uitvoering in de laatste week geoefend voor de musical. Ook gingen de kinderen andere jaren een week op 

kamp. Wij vinden het heel jammer voor de kinderen en zullen ervoor zorgen dat de feestweek top wordt! 

 

Tot slot de Cito-toetsen en het rapport. 

De Cito-toetsen nemen we net als anders ook in juni af. Die geven ons een beeld van hoe de kinderen ervoor 

staan en waar de eventuele hiaten zitten. De toetsen bieden ons waardevolle informatie. Met deze informatie 

kunnen we tot en na de zomervakantie planmatig aan de slag.  

De rapporten zullen in een andere vorm meegaan. Het wordt een combinatie van de Snappet rapportage, de 

Cito’s en een stukje tekst van de leerkracht. 

 

Een hoop informatie in één brief. Lees het rustig door. We hopen dat we op een veilige en fijne manier de 

komende 6 weken weer met elkaar onderwijs kunnen verzorgen.  

We houden u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Margot Vogelaar 

Leonie van Vessem 


