
                                        Update 11 Padland 5 – 6 – 20       

 

Beste ouders / verzorgers, 

8 juni: we gaan allemaal weer naar school 

9 juni: ondersteuningsteam – op afstand 

week 15 juni: opzet / uitleg / inventarisatie oudergesprekken – op afstand 

18 juni: schoolfotograaf; vanuit de richtlijnen van het RIVM, alleen voor leerlingen van de eigen school.  

19 juni: rapport mee 

week 22 juni: oudergesprekken ‘nieuwe stijl’ 

week 29 juni: afscheid groep 8; uitvoering alleen voor ouders / verzorgers volgens de richtlijnen RIVM op tijden en 

data die volgen. 

De periode vanaf 8 juni  

Vanaf volgende week mogen de basisscholen weer volledig open. In deze Info alle informatie die u nodig heeft over 

het onderwijs na 8 juni. Wij hebben hier goed over nagedacht en besproken met collega’s en externen. Daarbij 

hebben we gebruik gemaakt van het protocol ‘volledig openen basisonderwijs’. In deze Info staat de situatie vanaf 

maandag 8 juni beschreven, leest u deze alstublieft goed door! 

Kabinetsbesluit openen basisscholen  

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.  

9. De school heeft overleg gehad met de peuterschool en met de kinderopvang over de nieuwe inrichting van de dag 

aan de hand van dit protocol.  

Schooltijden 

LET OP: TWEE START EN TWEE EINDTIJDEN; (NOG) GEEN OUDERS BINNEN 

 Tijdvak 1 : brengen Tijdvak 2: halen 

1-2A  08.30-8.40  kleuteringang 14.00-14.10 kleuteringang 
 

     

1-2B 08.20-8.30  kleuteringang 
 

13.50-14.00 kleuteringang 
 

     

3  08.20-8.30 Ingang 
achterplein 

13.50-14.00 Ingang 
achterplein 

     

4  
 

08.20-8.30  hoofdingang 13.50-14.00 hoofdingang 

     

5  
 

08.30-8.40  hoofdingang 14.00-14.10 hoofdingang 

     



6  
 

08.20-8.30 Ingang 
Kasteelkant 

13.50-14.00 Ingang 
Kasteelkant 

     

7  
 

08.30-8.40  Ingang 
Kasteelkant 

14.00-14.10 Ingang 
Kasteelkant 

     

8  
 

08.20-8.30 Ingang 
bibliotheek 

13.50-14.00 Ingang 
bibliotheek 

     
 

Wegbrengen en ophalen  

• Ouders komen niet op het schoolplein en brengen hun kind tot het hek van de school / tot aan het schoolplein.  

• Ouders brengen leerlingen niet in school. 

• Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste ingang (en / of start en 

eindtijd) 

• Leerlingen van groep 1/2 maken gebruik van de kleuteringang, ouders brengen hun kind tot het hek bij de 

kleuteringang. De leerkracht van groep1/2 staat bij de kleuteringang waar zij de leerlingen opwachten. Als alle 

leerlingen aanwezig zijn, gaan zij mee naar binnen.  

• Leerlingen van de andere groepen hebben hun ‘eigen’ deur. De leerlingen gaan zelfstandig via de vaste 

schoolingang naar binnen.  

• Van leerlingen uit de midden- bovenbouw en / of uit de buurt verwachten we dat zij zo veel mogelijk zelfstandig 

naar school gaan.   

Pauzes en hygiëne 

Gezien de grootte van onze school en de ruimte rondom de school zullen wij de pauzetijden niet aanpassen. 

De hygiëne maatregelen zoals deze eerder zijn aangekondigd blijven gelijk; ook zal de extra schoonmaak van de 

toiletruimtes onder schooltijd tot de zomervakantie gehandhaafd blijven. 

Schoolfotograaf: 

Wij laten dit wel doorgaan (na overleg met de directeuren binnen Present). Alleen individuele foto’s, alleen foto’s 

van broertjes en zusjes die op school zitten en groepsfoto’s van de klas met de leerkracht er – eventueel - in 

gefotoshopt. 

Ouders in de school  

Ouders zijn niet welkom in school (excuses, dit staat nog steeds ‘naar en raar’). We willen ouders vragen bij het 

halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren. Contact met de leerkracht gaat per e-mail, 

Parro of telefonisch. Op het moment dat er reden voor is, wordt in onderling overleg besloten welke optie van 

contact het meest wenselijk en noodzakelijk is in het belang van de leerling / het gezin.  

Onderwijs op afstand en noodopvang  

Onderwijs op afstand en noodopvang komen vanaf 8 juni te vervallen omdat leerlingen weer volledig welkom zijn 

op school.  

Rapporten en oudergesprekken  

Aan het eind van dit schooljaar krijgen de kinderen hun rapport mee. De oudergesprekken zullen ‘anders’ 

plaatsvinden. Hoe daar zijn we nog niet over uit en hoort u volgende week. Wilt u er rekening mee houden dat de 

gesprekken veelal via teams of de telefoon zullen worden gevoerd. Op het moment dat er reden voor is, wordt in 

onderling overleg besloten welke optie van contact – via een kanaal of toch persoonlijk - het meest wenselijk en 

noodzakelijk is in het belang van de leerling / het gezin.  

 



Leerplicht  

Met de volledige start van de scholen gaat ook de leerplicht weer in werking. Wij ontvingen van de 

leerplichtambtenaar onderstaande tekst: “Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de 

Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een 

uitzondering worden gemaakt. Nu de scholen weer open zijn, en een leerling verzuimt, dient er een 

verzuimmelding worden doorgegeven net als in de normale situatie voor de sluiting van de scholen.” A.s. maandag 

verwachten we alle kinderen graag weer op school!  

Bij ziekte en afwezigheid: 

Reguliere ziekmeldingen aub op tijd (ruim voor schooltijd) via de telefoon op PARRO. In het geval van 

verkoudheidsklachten houdt u uw zoon of dochter nog steeds thuis. In het geval van hooikoorts aub de huisarts 

consulteren. Deze leerlingen mogen naar school, maar alleen als wij ook weten dat het gaat om hooikoorts. Bij 

ziekte van leerkracht zie update 10. 

Afsluiting schooljaar groep 8  

Er wordt ingezet op het door laten gaan van de eindmusical van groep acht. Leerlingen dienen geen 1,5 meter 

afstand te houden, zij kunnen dus samen op het podium staan. Er mag worden gezongen op het podium.  We 

houden rekening met het feit dat er fysiek minder mensen in de zaal mogen en dat de afstand tussen de 

verschillende ouder/verzorger-paren 1,5 meter is. We voeren de musical alleen op voor de ouders / verzorgers 

van de leerlingen van groep 8; gezien het aantal leerlingen en het aantal ouders / verzorgers zal dat verdeeld 

worden over twee avonden. Er zal helaas GEEN aparte voorstelling zijn voor andere ouders, opa’s, oma’s, 

broertjes / zusjes / belangstellenden en oud-leerlingen helaas. Natuurlijk spelen de leerlingen van groep 8 de 

musical ook voor de leerlingen van de eigen school. 

Sportdag, feestdag, afsluiting schooljaar: 

Met het team en de ouderraad gaan we kijken welke activiteit(en) we wel kunnen uitvoeren zonder de hulp / 

begeleiding van ouders. Dit geldt voor sportactiviteiten olv de gymdocent als ook een mogelijke gezamenlijke 

activiteiten in de groep. 

Externe ondersteuners in de school  

Vanaf 8 juni zijn externe ondersteuners weer welkom in de school, mits zij zich aan de RIVM-richtlijnen houden. 

Inleveren chromebooks en laptops  

Nu we vanaf volgende week weer volledig gaan starten, hoeft er thuis niet meer gewerkt te worden. Voor een 

goede start is het noodzakelijk dat de uitgeleende chromebooks en laptops weer teruggebracht worden naar 

school. We ontvangen graag maandag 8 juni alle chromebooks en laptops terug.  

Traktaties  

Nu alle kinderen weer naar school komen, zijn er ook meer verjaardagen te vieren. We stellen het op prijs als er, 

in verband met hygiëne rondom Corona alleen verpakte traktaties (niet zelfgemaakt) meegenomen worden. Wij 

geven de traktaties bij voorkeur mee naar huis; ijsjes zullen wel worden uitgedeeld. 

 

 


