
Voorburg, 22 april 2020 

 

Betreft: Plan van aanpak heropening scholen 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Gisterenavond heeft u wellicht de persconferentie gezien van minister-president Rutte en de heer 

Jaap van Dissel van het RIVM. Hierin zijn de volgende versoepelingen aangekondigd voor wat betreft 

onderwijs en opvang: 

• Na de meivakantie gaan basisscholen gedeeltelijk weer open. 

• Ook het speciaal onderwijs (tot en met 12 jaar) en de buitenschoolse opvang gaan op 11 mei 

weer open. 

• Kinderdagverblijven en gastouderopvang gaan op 11 mei weer open. 

• Leerkrachten en personeel in de opvang kunnen straks getest worden, net als zorgpersoneel. 
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• Vanaf 28 april mogen kinderen tot 12 jaar weer sporten in teamverband (maar geen 

wedstrijden spelen) 

Uitgangspunten bij heropening: 

• De anderhalve metersamenleving is ‘het nieuwe normaal’, maar voor leerlingen tot 12 jaar 

worden de maatregelen versoepeld. De overdracht onder kinderen is namelijk zeer beperkt 

gebleken. 

• Het kabinet geeft aan dat er halve klassen naar school kunnen.  

• De overheid vraagt ouders aan te sluiten bij de mogelijkheden van de school. Dit draagt bij 

aan het  welbevinden van de kinderen en het voorzichtig om gang brengen van de economie.  

• Leerkrachten uit de risicogroep werken vanuit huis. 2 

• Een leerling met (milde) klachten blijft thuis. 

• Er worden strenge hygiëne afspraken gemaakt. 3 

• Er zijn zo weinig mogelijk collectieve (fysieke) teammomenten. 

• Ouder(s) /verzorger(s) laten hun kind waar mogelijk zelfstandig naar school gaan. 

  

 
1 Voor mensen in cruciale beroepsgroepen of vitale processen kunnen andere (leef)regels voor thuisisolatie en 

thuisquarantaine gelden, bijvoorbeeld zorgmedewerkers blijven pas thuis als zij zelf klachten met koorts 
hebben. Overleg zo nodig met de werkgever. 

2 Gedefinieerd in leeftijd, kwetsbare partner, etc. 
3 Stichtingsbreed wordt gezorgd voor: kleine aantallen leerlingen in de groep, zoveel als mogelijk tegemoet 
komen aan social distancing, alleen gezond naar school, voldoende zeep en papieren handdoekjes 



Wat betekent de versoepeling voor de scholen van Stichting Onderwijs Primair na de meivakantie? 

Uit eerdere -digitale- gesprekken tussen (MR)-ouders, leerkrachten en directie kwam grote 

tevredenheid naar voren over hoe na de scholensluiting vorm is gegeven aan het onderwijs op 

afstand. Wij willen ouders ontzettend bedanken voor hun waardering en voor de betrokkenheid bij 

het verzorgen van het onderwijs op afstand. De toekomstige combinatie van onderwijs in de klas en 

op afstand zien alle betrokkenen als een lastige opdracht die om maatwerk vraagt. Van uw directeur 

ontvangt u eind van deze week (of uiterlijk in de eerste week van de meivakantie) een brief met 

daarin de schoolspecifieke invulling van het onderwijs (op afstand).  

• 11 mei is een Stichtingsbrede studiedag4 en gebruiken we voor de inrichting van het gebouw 

en afstemming van het onderwijs in relatie tot de afgekondigde versoepeling van 

maatregelen. De leerlingen zijn op deze dag dus nog thuis! 

• Vanaf 12 mei worden alle gezonde leerlingen weer in shifts op school verwacht. Uitzondering 

hierop vormen de klassen die al 15 leerlingen of minder tellen.  

• Bij de shifts wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes op dezelfde school (maar 

vooralsnog kunnen we hier helaas nog geen concrete toezeggingen over doen) 

• Leerlingen met milde klachten zijn thuis met schoolwerk bezig. 

• Voor een deel van de leerlingen wordt tussen 9.00 en 14.00 uur op school onderwijs 

verzorgd. 

• Het andere deel van de leerlingen heeft een thuisshift en zij zijn net als bij aanvang van de 

Coronacrisis tenminste tussen 9.00 en 12.00 uur beschikbaar voor hun schoolwerk. 

Halen, brengen en overblijven 

Om de ontmoetingen met andere volwassenen zoveel mogelijk te beperken zijn ouders niet welkom 

in de school. Wij vragen ouders hun kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. 

• Van 8.15 tot 8.45 uur komen de leerlingen in shifts naar school. 

• Tussen 14.00 en 14.30 uur gaan zij weer naar huis of naar de BSO als u hier een contract 

heeft of vanwege het feit dat beide ouders in vitale sectoren werken een beroep wilt doen 

op noodopvang. 

• Leerlingen eten hun meegebrachte lunch op school met de leerkracht.  

Veel scholen zijn met dit systeem bekend onder de term continue-rooster / 5-gelijke dagen model. 

Wij kiezen nu voor deze organisatievorm om het aantal haal & breng bewegingen in deze Corona-tijd 

te beperken en de afstemming met opvangorganisaties te vergemakkelijken. Hier kan een 

schoolspecifieke aanpassing nodig zijn als de lokale situatie daar om vraagt. 

Leerlingen in de groepen 1 en 2 

Ook de leerlingen van de groepen 1 en 2 zullen in shifts weer op school onderwijs gaan volgen. 

Hierbij willen we op voorhand aangeven dat zeker bij leerlingen in de groepen 1 en 2 de anderhalve 

meter maatregel heel moeilijk te hanteren valt. We hebben hierbij wel een aantal richtlijnen 

opgesteld om het zo soepel mogelijk te laten verlopen: 

• Activiteiten vinden zo veel mogelijk buiten plaats, indien het weer het toelaat. 

• We vragen ouders kleding bij de kids aan te trekken die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 

worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.) (CED,2020).  

 
4 Behalve op de Schakel in Ouderkerk waar de meivakantie een week eerder genoten is en dus ook een week 
eerder een studiedag om dit in orde te maken. Vanwege de schoolgrootte van de Prins Bernhard, zal hier geen 
studiedag zijn. 



• We vragen ouders om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' 

(geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit (CED, 2020). 

 

Waarom shifts? 

Op de meeste scholen zal onderwijs in shifts nodig zijn, omdat de groepsgrootte daar om vraagt. Als 
dit niet geldt voor uw school, leest u hierover meer in de schoolspecifieke brief. Daarnaast zullen er 
op sommige scholen leerkrachten afwezig zijn omdat zij tot de risicogroep behoren of omdat zij 
klachten hebben. Ook dat vraagt om het werken in shifts. Ook zullen er leerlingen zijn die milde 
klachten hebben of ouders die de schoolgang vanwege bijvoorbeeld ziekte van gezinsleden, nog niet 
verantwoord vinden. Ook dat vraagt om een combinatie van onderwijs in de klas en onderwijs op 
afstand. We zullen dus moeten roeien met de riemen die we hebben. 

In overleg met de leerkracht wordt bepaald welke leerlingen gelet op onderwijsbehoefte of sociaal-

emotionele ontwikkeling in welke shift onderwijs op school zullen volgen. De directie zal met de 

leerkracht en CLZ een indeling maken voor een rooster waarin leerlingen naar school komen na de 

meivakantie.  

Vanwege de gezondheid van onze collega’s en de noodzakelijke schoonmaakrondes, denken wij na 

over de beste indeling van de leerlingen in kleine groepen. We begrijpen goed dat ouders in een flink 

aantal gevallen weer naar hun werk moeten en we willen hier zo goed mogelijk bij aansluiten. Onze 

directeuren doen hun best vrijdag 24 april al meer te vertellen over de eerste week na de 

meivakantie. Daarbij geldt de disclaimer dat als er onverhoopt ziekte optreedt en er geen vervanger 

beschikbaar is, u zelf uw kind zult moeten opvangen.  

Studiedag op maandag 11 mei 

Maandag 11 mei starten we zoals gezegd met een Stichtingsbrede studiedag om het ‘nieuwe 

normaal’ met veiligheidsmaatregelen voor collega’s en leerlingen goed in de scholen in te richten. Er 

is op deze dag geen onderwijs op afstand. De kinderen zijn dus vrij, zoals op een reguliere studiedag. 

Moet u wel gebruik maken van de noodopvang, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw directeur. 

Nu eerst meivakantie 

Komende twee weken 25 april t/m 11 mei is het nu eerst meivakantie. De druk gaat voor de kinderen 

even van de ketel. Gelukkig neemt de bewegingsvrijheid voor leerlingen vanaf 28 april voor onze 

doelgroep t/m 12 jaar toe. Voor volwassenen blijft de opdracht ook na 28 april nog steeds social 

distancing. Gelukkig zijn er veel leuke suggesties te vinden op internet, komen puzzels en bordspellen 

weer uit de kast en is het stoepkrijten terug van weggeweest!  

Hopelijk kunnen we mooi weer tegemoet zien in de meivakantie. Ik wens jullie opnieuw veel sterkte 

toe en vooral een goede gezondheid! 

Liesbeth Augustijn 

Bestuurder 


