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        Vogelwaarde, 1 mei 2020 
Betreft: opstarten school per 11 mei.  
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Zoals u in de vorige brief van onderwijsgroep Perspecto heeft kunnen lezen, openen we per 11 mei 
a.s. weer onze deuren. Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs 
krijgen. Hiervoor is een landelijk protocol uitgewerkt.  
 
Aan de hand van dit protocol is het team van De Schakel aan de slag gegaan om het onderwijs, 
binnen de gestelde maatregelen, zo goed als mogelijk vorm te geven. Dit protocol is toegevoegd in de 
bijlage. In goed overleg en met instemming van de MR zijn we gekomen tot de volgende afspraken:  
 
We gaan uit van onderwijs aan hele groepen, omdat we het sociaal- emotionele aspect voor onze 
leerlingen heel erg belangrijk vinden. De kinderen gaan samen met gehele eigen groep, 2 vaste 
schooldagen per week naar school. Op woensdag gaan de twee cohorten (groep A en groep B) om en 
om.  De kleutergroepen worden verdeeld in groep 1 en groep 2, zo is in iedere groep per dag alleen 
groep 1 of groep 2 (dus de helft van de klas) aanwezig. Rekening houdend met de breedte van onze 
gangen, de indeling van ons gebouw en het gegeven dat niet meer dan 50% van de kinderen 
aanwezig mag zijn op school, komen we uit op de volgende verdeling:  
 
Groep A: groep 1A, groep 1B, groep 4, groep 6, groep 8 op dinsdag en vrijdag (woensdag om 
en om) 

Groep B: groep 2A, groep 2B, groep 3, groep 5, groep 7 op maandag en donderdag (woensdag 
om en om)  

Door dit zo te organiseren kunnen we op de dagen dat een groep niet fysiek op school aanwezig is, 
ook het thuisonderwijs door eigen leerkracht voortzetten. De instructie zal op school door de leerkracht 
gegeven worden, de verwerking vindt dan plaats in de thuissituatie, waarbij de leerkracht op afstand 
ondersteunt.  
 
Daarnaast starten we vanaf 11 mei ook tijdelijk met een continurooster. 
Op basis van de verplichtingen om te organiseren met ‘hele dagen’ en dat de leerkracht de 
lunchpauze in de groep moet organiseren, is het inzetten van een continurooster de enige werkbare 
vorm van organiseren. Deze conclusie wordt door het bestuur van Perspecto bevestigd en stimuleert 
om vooral het continurooster te hanteren. Dit vergemakkelijkt het brengen-halen voor ouders, de 
arbeidsproductiviteit van de ouders én deze vorm sluit beter aan bij de BSO-organisatie van onze 
scholen. Vanaf 11 mei hanteren we dan ook een continurooster van 8.30-14.30 uur op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag. Alle kinderen blijven (kosteloos) op school over. Tussen de middag 
hanteren we 30 minuten pauze waarin samen met de leerkracht gegeten wordt in de klas en buiten 
gespeeld wordt. Op woensdag zijn de kinderen om 12.00 uur uit.  
 
Hieronder het overzicht op welke dagen de kinderen verwacht worden en welke leerkracht er voor de 
groep staat. Het overzicht is gemaakt tot eind mei. Na 21 mei zal er meer duidelijkheid zijn over het 
vervolg.   
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Dag Tijden Cohort / 
groepen  

Leerkrachten 

Maandag 11 mei 8.30-14.30 Groep  B  Groep 2A juf Martine 
Groep 2B juf Lesley 
Groep 3 juf Quinty 
Groep 5 juf Belinda 
Groep 7 meester Pieter 

Dinsdag 12 mei  8.30-14.30 Groep A Groep 1A juf Lesley 
Groep 1B juf Charlotte 
Groep 4 juf Lianne  
Groep 6 juf Rosita 
Groep 8 juf Carola 

Woensdag 13 mei  8.30-12.00 Groep A Groep 1A juf Lesley 
Groep 1B juf Charlotte 
Groep 4 juf Nancy 
Groep 6 juf Rosita 
Groep 8 juf Carola 

Donderdag 14 mei  8.30-14.30 Groep B Groep 2A juf Lesley 
Groep 2B juf Charlotte  
Groep 3 juf Quinty 
Groep 5 juf Belinda 
Groep 7 meester Pieter 

Vrijdag 15 mei  8.30-14.30 Groep A Groep 1A juf Lesley 
Groep 1B juf Charlotte 
Groep 4 juf Nancy 
Groep 6 juf Rosita 
Groep 8 juf Carola 

Maandag 18 mei  8.30-14.30 Groep B Groep 2A juf Martine 
Groep 2B juf Lesley 
Groep 3 juf Quinty 
Groep 5 juf Belinda 
Groep 7 meester Pieter 

Dinsdag 19 mei  8.30-14.30 Groep A Groep 1A juf Lesley 
Groep 1B juf Charlotte 
Groep 4 juf Lianne  
Groep 6 juf Rosita 
Groep 8 juf Carola 

Woensdag 20 mei  8.30-12.00 Groep B Groep 2A juf Lesley 
Groep 2B juf Charlotte  
Groep 3 juf Quinty 
Groep 5 juf Belinda 
Groep 7 meester Pieter 

Donderdag 21 mei   Geen les  Vrij i.v.m. Hemelvaart 

Vrijdag 22 mei   Geen les  Vrij i.v.m. Hemelvaart 

Maandag 25 mei  8.30-14.30 Groep B Groep 2A juf Martine 
Groep 2B juf Lesley 
Groep 3 juf Quinty 
Groep 5 juf Belinda 
Groep 7 meester Pieter 

Dinsdag 26 mei  8.30-14.30 Groep A Groep 1A juf Lesley 
Groep 1B juf Charlotte 
Groep 4 juf Lianne  
Groep 6 juf Rosita 
Groep 8 juf Carola 



 
Juf Marian en juf Marjolein vallen beiden binnen de risicogroep en mogen van de bedrijfsarts niet 
fysiek voor de klas staan. Zij zullen vanuit thuis het afstandsonderwijs verder begeleiden voor de 
onderbouw. Juf Martine (op maandag) en juf Lesley (op dinsdag t/m vrijdag) zullen het onderwijs in 
groep 1A en 2A verzorgen. Juf Mieke zal in groep 3,5 en 6 ondersteunen bij het digitale  
thuisonderwijs.  
 
De volgende afspraken zijn verder van kracht: 
 
Algemeen: 
•  Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. 
•  Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
•  Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
 
Gezondheid  
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen 
van kracht:  
•  Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. 
•  Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van  
   ouder(s)/verzorger(s). 
•  Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs  
   (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). 
•  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). 
 
Voor leerlingen  die om bovenstaande redenen thuis blijven en geen fysiek onderwijs volgen, wordt 
door de ouders contact opgenomen met de directeur. Indien ouders hun zoon/ dochter thuishouden 
omdat de leerling of het gezin tot de risicogroep behoort, wordt dit per mail ook even aangegeven bij 
de directeur via deschakel@ogperspecto.nl 
 
Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de leerling 
direct naar huis. Voor de leerling geldt dat er telefonisch contact opgenomen wordt met de ouder/ 
verzorger en dat de leerling ook direct opgehaald wordt (bij het hek; de ouder komt niet in de school) 
 
Looproutes in- en uitgang 
Groepen 1 en 2 komen binnen via de schuifdeuren van de eigen groep, grenzend aan het schoolplein.  
Groepen 3 en 4 maken gebruik van de ingang bij de kleutergroepen. 
Groepen  5 t/m 8 maken gebruik van de hoofdingang.  
Bij ieder hek staat ’s ochtends aan het begin van de dag een leerkracht  en aan het eind van de dag. 
Zij coördineren de leerlingenstroom van het hek naar het plein of het gebouw. Ook in het fietsenhok 
zal voor elke groep een ruimte aangewezen worden.  Alle kinderen gaan bij aankomst op school gelijk 
naar binnen en lopen direct door naar de eigen groep. Er staat een leerkracht bij de ingang om de 
kinderen gecontroleerd naar binnen te laten gaan.  
Dit gebeurt ook zo aan het einde van de dag.  
 
Jassen en tassen 
Jassen en tassen worden mee in de klas genomen en aan de eigen stoel gehangen.  

 

 

Woensdag 27 mei  8.30-12.00  Groep A Groep 1A juf Lesley 
Groep 1B juf Charlotte 
Groep 4 juf Nancy 
Groep 6 juf Rosita 
Groep 8 juf Carola 

Donderdag 28 mei  8.30-14.30 Groep B Groep 2A juf Lesley 
Groep 2B juf Charlotte  
Groep 3 juf Quinty 
Groep 5 juf Belinda 
Groep 7 meester Pieter 

Vrijdag 29 mei  Geen les  Vrij i.v.m. Coleur locale dag 
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Traktatiebeleid 

In deze periode zal er door jarige leerlingen niet getrakteerd worden. Dit zal op een later en nader af 

te spreken tijdstip gedaan worden. We volgen hier het advies van de PO raad op.  

 
Hygiëne 
Er zijn voldoende middelen om handen te wassen/te desinfecteren. Onder begeleiding van de 

leerkracht zullen een aantal keren per dag de handen grondig gewassen worden. 

 

Schoonmaak 
Er zijn bovenschools afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf over de wijze waarop de ‘extra 
schoonmaak’ conform de RIVM-richtlijnen wordt uitgevoerd:  
Er is met nadruk aandacht gevraagd voor de extra schoonmaak van contactvlakken, klinken, toiletten 
e.d. Ontwikkelingsmateriaal bij de kleuters zal zoveel mogelijk ‘geclusterd’ worden aangeboden per 
groep en daarna worden gereinigd. Gebruikte toetsenborden worden dagelijks door de leerkracht 
gereinigd en ontsmet.  
 
Gebruik Chromebooks 

De Chromebooks blijven zoveel als mogelijk waar ze nu zijn, zodat het thuisonderwijs ook voorgezet 
kan worden. 
 
Indeling groepen  
In de groep worden de kinderen zoveel als mogelijk in ‘toets opstelling’ geplaatst.  
Alle tafeltjes staan los van elkaar. De leerkracht heeft een afgebakende ruimte voorin de klas waarin 
de 1,5 meter afstand aangegeven wordt met behulp van tape op de vloer.  
 
Aanbod onderwijs en activiteiten  
In het gereduceerde aanbod is vooral aandacht voor de kernvakken en de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen en alle activiteiten die er, binnen de gestelde richtlijnen, bij horen.  
Alle groepsactiviteiten (schoolreis, vieringen en excursies) gaan niet door. T.z.t zal gekeken worden of 
er een mogelijkheid is voor een passend afscheid van groep 8 en de overgang van groep 2 naar 3. Dit 
is afhankelijk van de richtlijnen die in de periode juni/ juli gelden.  
 
Schoolplein 
Door de leerkrachten wordt een schema opgesteld voor de pauzes (kleine pauze en tussen de 
middag). Groepen maken gescheiden gebruik van het schoolplein.  
 
Toegang ouders  
Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school. 
Uitzondering: Indien er groep 1 leerlingen zijn die net starten en/ of moeilijk afscheid kunnen nemen, 
mogen ouders tijdelijk even meelopen in de ochtend. Ze mogen dan alleen lopen op de grasstrook 
voor de groep 1/2 lokalen.  
 
Brengen en ophalen kinderen 
Leerlingen worden door maximaal een volwassene gebracht en opgehaald, ook voor het hek geldt de 
1,5 meter afstand tot andere volwassenen. Doordat we gebruik maken van verschillende ingangen per 
groep, moeten we de start- en eindtijd van de schooldag niet aanpassen. De leerkracht draagt er zorg 
voor dat de leerlingen gespreid binnenkomen en naar huis gaan.  
 
Noodopvang  
Noodopvang voor kwetsbare kinderen en leerlingen met ouders met cruciale beroepen wordt door 
school en Kinderopvang Pinkeltje verzorgd. Onder schooltijd worden de kinderen opgevangen in het 
lege lokaal. De kinderen komen binnen via de kleuteringang. Na schooltijd verzamelen deze kinderen 
zich eerst in het lokaal van peuterspeelzaal Duimelot, waarna ze gezamenlijk naar de eigen locatie 
lopen. Indien gebruikt wilt maken van de noodopvang, kunt u contact opnemen met school en 
Kinderopvang Pinkeltje.  
 
BSO 
De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door kinderopvang Pinkeltje, alleen op dagen dat de 
kinderen fysiek naar school gaan. Met uitzondering voor kwetsbare kinderen en leerlingen met ouders 
met cruciale beroepen. Deze kunnen volgens de reeds geldende afspraken gebruik maken van de 



opvang. Voor verdere informatie over noodopvang of de buitenschoolse opvang kunt u contact 
opnemen met Kinderopvang Pinkeltje.  
 
We hebben met grote zorgvuldigheid en in goed overleg met het team en de MR gekozen voor deze 
meest passende oplossing voor onze school en onze leerlingen.  
We begrijpen dat deze oplossing om ons onderwijs tijdelijk vorm te geven niet voor iedereen passend 
is en we weten ook dat we weer veel van u als ouder/ verzorger vragen. 
Toch hopen we dat we mogen blijven rekenen op uw medewerking en begrip in deze uitzonderlijke 
situatie, in deze bijzondere tijd. 
 
Mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht van uw zoon of dochter of 
met juf Ingeborg.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team De Schakel 
    


