
 

4 mei 2020  
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag hebben we tijdens een studiedag met het team besproken hoe we vanaf 
maandag 11 mei het onderwijs vorm gaan geven. Bij deze informeer ik u over de 
grote lijnen van het plan. Aanstaande vrijdag ontvangt u een infobrief met details 
over hoe een en ander precies in zijn werk gaat. De komende dagen werken we dit 
nog verder in detail uit. We hopen u op die manier in één keer alle informatie te 
kunnen geven die van belang is.  
 
Instructiefilmpje voor de kinderen  
Vrijdag om 9.00 uur zetten de leerkrachten voor de kinderen in hun groep een 
filmpje online om hen voor te bereiden op het weer naar school gaan vanaf 11 mei. 
Het is handig om dit samen met uw kind te bekijken! 
 
Bedankt voor de geleverde input! 
De reacties die we van ouders hebben gekregen via de peiling over opvang en de 
evaluatie van het thuisonderwijs waren voor ons erg waardevol. We hebben de 
resultaten hiervan vandaag besproken. Op een later moment kom ik hier graag nog 
eens op terug. Voorafgaand aan de studiedag en ook na afloop hebben we ook 
contact gehad met de leden van de MR over het plan voor de komende periode. De 
MR heeft vanmiddag aangegeven zich goed te kunnen vinden in de gekozen 
oplossing. 
 
Plan in hoofdlijnen  
Bij het uitwerken van een plan stond het welbevinden van de kinderen voor ons 
voorop, gevolgd door de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij de uitwerking 
hebben we uiteraard ook gekeken naar de haalbaarheid voor alle betrokkenen, 
leerkrachten én ouders. De richtlijnen van het kabinet en de adviezen van het RIVM 
vormen voor ons een belangrijk kader.  
Hierbij de kernpunten van het plan voor de komende periode:  

• Met het oog op de sociaal emotionele ontwikkeling willen we de groepen 4 t/m 8 in 

hun geheel op school te laten komen (mogelijk verspreiden over twee klaslokalen) 

en niet te splitsen. 

• De kinderen in de groepen 4 t/m 8 gaan twee hele dagen naar school (zoals 

geadviseerd door PO-raad) en volgen drie dagen thuisonderwijs, waarvan tenminste 

twee begeleid door de leerkracht (zoals de kinderen tot nu toe gewend zijn) en één 

zonder begeleiding. De invulling hiervan is aan de leerkrachten van de groep. 

Hierover worden u/uw kind door de leerkracht geïnformeerd. 

• Groep 3 wordt gesplitst in twee kleinere groepen, die om de beurt naar school 

gaan. Hiervoor kiezen we omdat groep 3 al een grote groep is (met 30 leerlingen) en 

door te splitsen het de komende periode beter mogelijk is kinderen individueel te 

ondersteunen. Voor de twee dagen waarop de andere helft van de groep op school 

is krijgen de kinderen van groep 3 verwerkingsstof mee naar huis. Het 

thuisonderwijs op die dagen blijft beperkt. Op woensdag hebben de kinderen geen 

les. We denken dat hiermee de ouders van de kinderen in groep 3, voor wie het  



 

 

 

thuisonderwijs pittig was, aardig kunnen worden ontlast. De groep wordt om zo’n 

manier gesplitst dat de kinderen in groep 3 (zoveel mogelijk) op dezelfde dag naar 

school gaan als broertjes en zusjes. 

• De twee combinatiegroepen 1-2 Bijen en Vlinders worden ieder gesplitst in twee 

groepen (1+2) om op die manier met name de oudste groep (2) in de aanloop naar 

groep 3 beter te kunnen begeleiden. 

• De oneven groepen (m.u.v. de helft van groep 3) gaan op maandag en donderdag 

naar school) 

• De even groepen (plus de helft van groep 3) gaan op dinsdag en vrijdag naar school 

• Groep 2, de helft van groep 3 en groep 4 zijn niet vrijdagmiddag vrij, maar woensdag 

de hele dag 

• De indeling van de groepen 1,2 en 3 ontvangen ouders z.s.m. via de leerkrachten 

Rekening houdend met de werkdagen van ouders (meest op dinsdag en donderdag, 
minst op woensdag) hebben we gekozen voor onderstaand model: 
 

Groepen  Dagen op school  Thuisonderwijs 

1, 3 (helft) 
5, 7 

Maandag en donderdag 
Maandag en donderdag 

Dinsdag en vrijdag (verwerkingsopdrachten) 
Dinsdag, woensdag en vrijdag* 

2, 3 (helft) 
4, 6, 8 

Dinsdag en vrijdag 
Dinsdag en vrijdag 

Maandag en donderdag (verwerkingsopdrachten) 
Maandag, woensdag en donderdag* 

 
Noodopvang 
Ook na de meivakantie blijven scholen verantwoordelijk voor noodopvang tijdens 
schooltijd van kinderen van wie ouders in vitale beroepen werken. We stellen het op 
prijs om z.s.m. te vernemen wie hier in de nieuwe situatie gebruik van denken te 
moeten maken.  
 
Doorgeven aan kinderopvang 
Maakt u gebruik van kinderopvang buiten schooltijd, wilt u dan de nieuwe 
schooltijden zo spoedig mogelijk doorgeven aan de kinderopvang? Daarnaast vragen 
we u aan de leerkrachten van uw kind door te geven of en op welke dagen uw kind 
wordt opgehaald door de oppas/kinderopvang. 
 
Meer informatie volgt… 
Komende vrijdag volgt er dus meer detailinformatie over o.a. de volgende 
onderwerpen: hygiënemaatregelen en andere schoolafspraken met het oog op het 
Coronavirus, halen en brengen, gebruik Chromebooks en organisatie noodopvang.  
 
Ik hoop u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, 
mail ze gerust! Dan nemen we ze vrijdag mee in de uitgebreide informatie aan 
ouders.  
 
Hartelijke groet, 
Ook namens het team,  
Antoinette Heijink 


