
 
                                                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 

Fijn! 
Maandag 8 juni komen alle kinderen weer op school! 

Wij zijn enorm trots  op de wijze waarop u en de kinderen vorm hebben 
gegeven aan het onderwijs op afstand. We beseffen dat het veel van u heeft 
gevraagd. We horen, naast dat het toch wel erg druk was, ook dat kinderen en 
ouders bewuster het samen werken, samen leren en samen zijn hebben 
ervaren. Dat het leuk was om te ervaren hoe de kinderen werken en leren. 

Maar vanaf maandag 8 juni mogen alle kinderen weer naar school! 
Voor de periode 8 juni tot en met de laatste schooldag is er een nieuw protocol 
opgesteld. Dit is het protocol ‘volledig openen basisonderwijs’. Dit protocol 
kunt u vinden op de schoolsite. 
Het protocol bevat een aantal verruimingen in de richtlijnen. De belangrijkste 
punten uit dit protocol hebben wij in deze brief bij elkaar gezet.  
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels 
van toepassing op de scholen in het basisonderwijs: 

1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school. 

2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 

3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 

4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is. 

5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school. 

6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen. 

7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas. 
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

 
Wij houden ons waar mogelijk aan het protocol ‘volledig openen basisonderwijs’. 

 

Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen weer volgens de reguliere schooltijden naar school.  
De schooltijden zijn:  
groep 1 t/m 4     groep 5 t/m 8    
maandag:        08.30 - 14.15 uur  maandag:        08.30 - 14.15 uur 
dinsdag:           08.30 - 14.15 uur  dinsdag:           08.30 - 14.15 uur 
woensdag:      08.30 - 12.30 uur  woensdag:      08.30 - 12.30 uur 
donderdag :    08.30 - 14.15 uur  donderdag :    08.30 - 14.15 uur 
vrijdag:            08.30 – 12.00 uur  vrijdag:            08.30 - 14.15 uur 
 
De kinderen komen nog steeds om 08.25 uur op school en kunnen direct doorlopen de school in. Net als de 
afgelopen periode. Ook gebruiken de kinderen dezelfde ingang als de afgelopen weken. Er is ook geen pleinwacht. 
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Chromebooks 
Maandag 8 juni worden de uitgeleende chromebooks teruggebracht. Deze dag nemen de kinderen onderstaande 
zaken mee terug naar school: 
1. Chromebook 
2. Netsnoer inclusief adapter 
3. Bruikleenovereenkomst. 
Dit pakketje wordt bij de groepsleerkracht ingeleverd. De leerkracht controleert of alles compleet is en de 
serienummers kloppen.  

Maandag 8 juni nemen de kinderen ook alle werkboeken, boeken en tijdschriften mee. 
Jassen en tassen worden weer gewoon aan de kapstokken in de gang opgehangen. 

Gymnastiek 
Er wordt voorlopig niet in de sporthal/gymzaal gym gegeven. Met de vakleerkracht wordt nog gekeken wat 
mogelijke bewegingsactiviteiten kunnen zijn die door haar buiten op en rond het schoolplein kunnen worden 
begeleid. 
 
Contact met ouders 
Er vindt zo weinig mogelijk contact plaats tussen ouders en leerkrachten. Vragen en gesprekken worden of 
telefonisch of via videobellen gehouden. Daarbuiten respecteren ouders en leerkrachten de 1,5 m afstand 
Daar waar er sprake is van gesprek n.a.v. een onderzoek of intensieve begeleiding, worden de ouders wel op school 
uitgenodigd. Het gesprek, met de leerkracht en intern begeleider vindt dan plaats na lestijd. 
 
Rapporten 
Er komt een alternatief rapport waarin we ouders, kind en leerkracht vragen de ontwikkeling van het kind te 
beschrijven gedurende de afgelopen maanden. Waar u trots op bent, hoe u en uw kind de afgelopen periode heeft 
ervaren etc. Hierover ontvangt binnenkort meer informatie. 
 
IEP LVS ( Inzicht Eigen Profiel-Leerling Volg Systeem) 
De IEP LVS toetsen vragen relatief weinig tijd en de kinderen vanaf 8 juni weer hele dagen naar school gaan. Daarom 
hebben we besloten de volgende IEP LVS toetsen voor de zomervakantie af te nemen: 
Taal en Rekenen 
Ook het hart en handen gedeelte, wordt door de kinderen ingevuld. 
 
Verjaardagen en trakteren. 
Het beleid m.b.t. het vieren van verjaardagen wordt iets versoepeld. De jarige zal worden toegezongen en hij/zij mag 
ook trakteren. Zingen in de klas is voor kinderen in het basisonderwijs, ook volgens het protocol, toegestaan. De 
traktatie dient wel voorverpakt zijn. Mocht u vragen hebben over de traktatie dan kunt u contact opnemen met de 
leerkracht. 
 

Met deze brief hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd en dat het voor u duidelijk is wat er vanaf 8 juni van 
u en van de kinderen wordt verwacht en wat u van school kunt verwachten. 

  

 

   

 


