
 
 
 
 
Zwolle, 4 juni 2020 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
 
Het is bijna zover!  Nog 4 nachtjes slapen en dan mag de school weer volledig open. Dat betekent concreet dat 
alle leerlingen weer tegelijk op school mogen komen. Ook weer vijf dagen. Net als vroeger :). 
 
Donderdagavond jl. is het protocol van de PO-raad beschikbaar gesteld. Hierin staan de voorwaarden op basis 
waarvan we de school vanaf 8 juni weer volledig mogen openen.  
 
Op de studiedag van dinsdag 2 juni hebben we o.a. gesproken over de te maken keuzes m.b.t. de volledige 
opening van de school. Deze hebben we voorgelegd aan de oudergeleding van de MR. Gistermiddag hebben we 
hierop een terugkoppeling ontvangen. Graag delen we hierbij de afspraken die gaan gelden voor de periode 
vanaf 8 juni tot de zomervakantie. We gaan er op dit moment vanuit dat we na de vakantie weer helemaal op de 
oude manier (met o.a. de oude schooltijden) kunnen draaien. 
 
Schooltijden: we blijven in de laatste 4 schoolweken werken met het continurooster. De kinderen eten met de 
leerkracht in de klas en spelen met de eigen groep buiten. Zowel in de ochtend- als middagpauze blijven de 
groepen onderling gescheiden. Dit blijft dus op dezelfde manier georganiseerd als de afgelopen 4 weken. 
 
De exacte schooltijden tot de zomervakantie zijn dus: 
 
Ma, di en do:   alle groepen van 8.30 uur t/m 14.30 uur 
Woe:    de groepen gr 1 t/m 4 tot 12 uur en de groepen 5 t/m 8 tot 12.30 uur 
Vrij:    de groepen 1 t/m 4 tot 12 uur en de groepen 5 t/m 8 tot 14.30 uur.  
 
Alle kinderen die vanaf 15.15 uur gebruik maken van de BSO blijven deze dag tussen 14.30 uur en 15.15 uur in 
het lokaal bij de eigen leerkracht. 
 
M.b.t. de haal en brengmomenten hierbij nog even alle zaken op een rijtje:  
 
- de kinderen gaan (zoveel mogelijk als kan) zelfstandig naar school en huis.  
 
- als de kinderen naar school worden gebracht danwel opgehaald is er maximaal één ouder die het kind 
begeleidt. 
 
-Bij het brengen van de leerlingen is het mogelijk om de kinderen vanaf 8.15 uur tot 8.30 uur de school (gr 3 t/m 
gr 8) het schoolplein (gr 1/2) in of op te laten gaan. Ook hierbij geldt dat kinderen zoveel mogelijk alleen komen 
en dat ouders na het “afleveren” van de kinderen gelijk naar huis gaan en niet blijven hangen buiten het 
schoolplein.  
Alleen de kleuters verzamelen op het schoolplein bij de leerkracht. Om uiterlijk 8.30 uur gaan de kleuters met de 
leerkracht naar binnen. Alle andere kinderen (van de groepen 3 t/m 8) mogen gelijk doorlopen naar het eigen 
lokaal via de eigen ingang (zij wachten dus niet op het plein). 
 
- Op de maandag, dinsdag en donderdag zal het “drukker” zijn bij het ophalen dan de afgelopen 
periode omdat alle kinderen weer tegelijk naar school mogen. We willen daarom voorstellen dat de 
ouder die het kind ophaalt tegen 14.30 uur een plekje achter de heg (langs het schoolplein) inneemt 
(op 1,5 meter afstand van elkaar). 
Bij onvoldoende ruimte is het ook mogelijk om op het plein (zover mogelijk vanaf het schoolgebouw) te 
wachten. Zodra de kinderen naar buiten komen gaan ze gelijk naar huis. Niemand blijft op het 
schoolplein. 
 
 
 
 



Naast bovenstaande afspraken blijven alle eerder genomen maatregelen (m.b.t. hygiëne, looproutes en 
gezondheidsvoorschriften) onverkort van kracht.  
 
Dit betekent dat leerlingen met de volgende klachten thuisblijven: Neusverkoudheid of hoesten of moeilijk 
ademen/benauwdheid of tijdelijk minder ruiken en proeven of koorts boven 38 graden. De enige uitzondering is 
als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronische verkoudheid: dan mag het wel naar school.  
 

Op dit moment lukt het om alle groepen volledig te bemensen met de huidige 
leerkrachten. Twee leerkrachten (juf Antoinette en juf Liliane) in de kleutergroepen 
blijven daarnaast op de achtergrond ondersteuning geven aan de overige 
kleutergroepen. Zij zijn niet fysiek aanwezig in school. 
 
De gymlessen blijven we tot de zomervakantie geven op het schoolplein of op het veld 
naast school. De vakleerkracht gymnastiek pakt de lessen weer op vanaf maandag 8 
juni. 
 
De extra begeleiding van sommige leerlingen (RT, extra instructie) loopt net als in de 
afgelopen periode uiteraard gewoon door. Ook de leerlingen die aansluiten bij instructie 
in een andere groep blijven dat gewoon doen. Ook mag de hulp van externen 
(logopedie, etc.) weer hervat worden in school. 

 
We hebben afgesproken dat de rapporten er dit jaar iets anders uit komen te zien. U wordt hierover later verder 
geïnformeerd.  
 
De toetsperiode die normaal in juni plaatsvindt wordt verplaatst (conform landelijk advies) naar 
september/oktober. De normering wordt voor deze nieuwe afnameperiode opnieuw vastgesteld door het Cito. 
 
Alle ouders worden nog geïnformeerd over de wijze hoe en wanneer er een oudergesprek kan plaatsvinden om 
het schooljaar goed te kunnen afronden. 
 
De noodopvang wordt beëindigd per 8 juni. 
 
Het thuisonderwijs komt te vervallen per 8 juni. 
 
 
Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hartelijke groet, mede namens team en MR 
 
Age-Jan Hut 
 
 
Via https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol- volledig- openen-basisonderwijs.pdf kunt u het protocol 
openen scholen per 8 juni inzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


