
 

 

24 april 2020, extra editie 
 
 

Onderwijsrooster 
We hebben het beloofde onderwijsrooster inmiddels klaar. Dit rooster treft u bijgaand aan.  
 
Het is in eerste instantie een rooster voor drie weken, voor de periode van maandag 11 mei tot en 
met vrijdag 29 mei. We hebben voor deze periode gekozen, omdat afgelopen donderdag bekend is 
geworden dat, als de eerste weken van de heropening zonder problemen verlopen,  het kabinet de 
leerlingen vanaf 1 juni weer de hele week naar school wil laten gaan.  
 
We hebben gekozen voor een rooster waarin elk dag de helft van alle groepen van 08.30 uur tot 
14.00 uur naar school gaat. De kinderen lunchen dan met de eigen leerkracht, zodat we het aantal 
volwassenen in de school zo beperkt mogelijk houden.  
 
Onze keus om de kinderen telkens een hele dag naar school te laten gaan sluit aan bij het 
uitdrukkelijk advies in het Protocol herstart basisonderwijs. Zo min mogelijk wisselingen op een dag 
is het veiligst. Een bijkomend voordeel is dat hele dagen naar school voor de BSO’s organisatorisch 
het makkelijkste is. 
 
Om bij het brengen en ophalen door ouders en anderen een spreiding te bewerkstelligen, gaan we 
ruimere breng- en haaltijden hanteren. Voor de groepen 1 t/m 4 is de brengtijd van 08.20 uur tot 
08.40 uur en de ophaaltijd van 14.00 uur tot 14.15 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 blijft de brengtijd 
van 08.20 uur tot 08.30 uur en is de ophaaltijd gewoon 14.00 uur, dit omdat een deel van deze 
kinderen al zelfstandig naar school komt. We vragen u vriendelijk, in het belang van uw eigen 
veiligheid en die van anderen, met de ruimere breng- en haaltijden rekening te houden en na het 
brengen en halen van uw kind(eren) meteen naar huis of elders te gaan, zodat het aantal 
volwassenen rondom de school zo beperkt mogelijk is. 
 
We hebben de kinderen zo ingedeeld dat de kinderen van één gezin telkens op dezelfde dagen naar 
school gaan. Mocht u redenen hebben waarom u uw kind(eren) liever in de andere groep ziet 
ingedeeld, dan mag u tot en met vrijdag 8 mei met een ander gezin ruilen. Wij willen u dan wel 
vragen om dit ook uiterlijk vrijdag 8 mei via Schoudercom aan juf Nicolle door te geven. Ruilen kan 
alleen voor de hele periode van drie weken, omdat het Protocol herstart onderwijs adviseert om de 
samenstelling van de groepen niet te wijzigen. Na 8 mei is ruilen niet meer mogelijk. 
 
We hebben zowel over het rooster als over de ruimere breng- en haaltijden overleg gehad met de 
medezeggenschapsraad (MR). De MR is akkoord. 
 
Als we na 1 juni toch nog niet volledig open mogen, gaan we door met het rooster waar we nu mee 
gaan werken. 
 

Onderwijs 
We bieden de kinderen in de week van 4 mei op woensdag, donderdag en vrijdag nog 
thuisonderwijs. Op maandag 4 mei hadden we een studiedag staan. Die gebruiken we voor het 
treffen van voorbereidingen voor de herstart. Dinsdag 5 mei hebben we vrij vanwege Bevrijdingsdag.  
 



Het zou fijn zijn als de ouders met één of meer kinderen in de groepen 3 tot en met 8 er alvast 
rekening mee houden dat zij op maandagmiddag 4 mei mogelijk weer een onderwijspakketje kunnen 
ophalen. De oudere kinderen mogen dit natuurlijk ook zelf doen. 
 
De kinderen krijgen op de dagen dat ze vanaf maandag 11 mei thuis zijn géén thuisonderwijs. We 
geven de kinderen voor deze dagen wel werk mee. 
 
Het kan ook na de meivakantie zijn dat de leerkracht van uw kind zich wel gezond voelt, maar 
conform de RIVM-richtlijnen niet mag werken óf dat de leerkracht ziek is. We proberen dan in eerste 
instantie vervanging te regelen. Mocht dit vanwege de schaarste niet lukken, dan proberen we de 
leerlingen die dag thuisonderwijs te bieden. 
 

Noodopvang 
In de week van 4 mei is er, behalve op dinsdag 5 mei vanwege Bevrijdingsdag, voor de ouders in een 
vitale functie dezelfde opvangmogelijkheid als in de afgelopen vijf onderwijsweken.  
Voor de noodopvang vanaf maandag 11 mei zijn we nog met de verschillende opvangorganisaties in 
overleg over hun mogelijkheden. Hier hoort u in de week van 4 mei meer van ons over.  
 

Veiligheid en hygiëne 
Zoals we in de extra editie van de InformatieBron van afgelopen woensdag al aangaven, zijn we ook 
hard bezig met het volgende: 
 het opstellen van gedragsregels  

 het opstellen van een hygiëneprotocol  

 het treffen van de nodige voorbereidingen voor de concretisering van het bovenstaande (denk 
bijvoorbeeld aan de aanschaf van afstandsmarkering, zeep, handdoekjes en 
schoonmaakmaterialen). 

 
Er is inmiddels een Protocol herstart basisonderwijs verschenen. Hiernaast heeft de PORaad nog 
twee documenten gepubliceerd: 

 voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders/verzorgers 

 voorzorgsmaatregelen in onze school. 
We hebben zowel het protocol als de documenten van de POraad bijgevoegd, maar ze staan ook in 
Schoudercom in de nieuwe map ‘Herstart basisonderwijs’. 
 
We gebruiken bovenstaande drie documenten als input voor het opstellen van gedragsregels en een 
hygiëneprotocol specifiek voor De Bron. U ontvangt deze gedragsregels en het hygiëneprotocol in de 
week van 4 mei van ons. 
 
 
Fijne, ontspannen en gezonde vakantie nog! 

 
Volgende reguliere InformatieBron vrijdag 8 mei 2020 


