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Verplaatsingen en contacten  

voor en na schooltijd 

 Leerlingen komen zelfstandig naar school of worden door de ouders bij de toegangspoort afgezet. 

 Leerlingen van groep 1-2 worden daar, vanaf 8.30 uur, door de leerkrachten opgehaald. 

 De overige leerlingen verzamelen zich, na toetersignaal, op de vaste plaats per groep en worden daar door de 

leerkrachten opgehaald. 

 Er komen, in principe, geen bezoekende ouders op het plein. 

 Bij het uitgaan van de school blijven de leerlingen van groep 1-2 op het kleuterplein en worden daar afgehaald 

door de ouders. Om als leerkracht overzicht te houden welke leerlingen opgehaald zijn, melden de ouders dat 

ze hun kind meenemen. 

 De overige leerlingen gaan zelfstandig naar huis of worden afgehaald bij de toegangspoort.  

 Ouders wordt benadrukt afstand tot elkaar te houden en niet onnodig lang te blijven staan. We overwegen 

vakken van 1,5 meter op het trottoir aan te brengen. 

onder schooltijd 

 Leerlingen blijven zoveel mogelijk in de eigen groep/het eigen lokaal. 

 Omdat geen onnodige verplaatsingen binnen de school plaatsvinden vervalt tutorlezen, werken/spelen 

leerlingen niet in de gangen, etc. 

 Bij verjaardagen wordt alleen de eigen groep (coronaproof) getrakteerd. 

 Er lopen geen individuele leerlingen door de school. Naar en van computer-, speel- en hv-lokaal gaat de groep 

gezamenlijk, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht. 

 Oudercontacten vinden digitaal plaats (ook tijdens contactavonden dus). 

 Hulpouders (tso, lezen, bibliotheek, hoofdluis) mogen in/op school hun taak verrichten. 

 Het toelaten van externen vindt plaats na de verplichte gezondheidscheck. 

 

Hygiëne en ventilatie 

 Alle leerlingen, personeelsleden en externen die het schoolgebouw inkomen, ontsmetten de handen bij de 

desinfectiepaal. 

 Leerlingen worden voortdurend alert gehouden op handen wassen, hoesten in ellenboog, etc. 

 Ouders bezoeken de school alleen na afspraak en dragen bij komen en gaan een mondmasker. 

 Deurknoppen en toiletten worden dagelijks gereinigd. 

 De leslokalen worden meerdere keren per dag gelucht, door in beide pauzes de ramen tegenover elkaar open 

te zetten (als er dus geen personen in het lokaal aanwezig zijn). Gezien de huidige buitentemperaturen is het 

daarom verstandig daarmee, met betrekking tot de kleding, rekening te houden.  

 

Groepsgrootte 

 Er worden geen bijeenkomsten gehouden met meerdere groepen bij elkaar (dus geen fysieke 

weekopeningen/-sluitingen). De weekopening blijft online, zodat deze in de aparte groepen kan worden 

vertoond. De weeksluiting vindt door eigen leerkracht in eigen groep plaats. 

 De pauzetijden blijven voor de groepen gelijk. De leerkracht brengt zijn/haar groep naar buiten. Elke groep 

gebruikt, volgens pleinrooster, eigen deel van het plein. 

 



 

LVS-toetsing 

 We volgen het advies van OCW om wél de LVS-toetsen af te nemen om zicht te krijgen/houden op (stagnaties 

in) de ontwikkeling van de kinderen.  

 In de startweek (8 – 12 februari) worden AVI- en DMT-toetsen afgenomen. 

 In de week erna (15-19 februari) worden alle overige LVS-toetsen in de morgen afgenomen. Het 

middaglesprogramma is met name ontspannend. 

 Met de ouders wordt over de LVS-toetsing gecommuniceerd dat het om een méétmoment gaat, met als doel 

de komende maanden hiaten weg te werken. Er komt bij het eerste rapport dan ook geen uitdraai van de 

resultaten. 

 Om de druk voor de leerlingen niet gelijk al groot te maken, zijn de twee weken tot aan de voorjaarsvakantie 

huiswerkvrij. 

 

Quarantaine 

 Wordt een leerling/leerkracht positief getest dan gaat de hele groep (inclusief de leerkracht(en) die de laatste 

twee dagen contact gehad heeft/hebben) in quarantaine. 

 Leerlingen en leerkrachten mogen de school pas weer bezoeken na een quarantaine van vijf dagen en een 

negatieve test (wordt aan directeur overlegd). 

 Het laten testen van de leerlingen is een verantwoordelijkheid van de ouders. Wordt besloten om niet te 

testen, dan blijft het kind nog vijf dagen extra thuis.  

 Voor elke groep ligt ten allen tijde een (tijdloos) 'noodwerkboekje’ klaar, waarin voor één dag werk is 

opgenomen (continuering bestaand beleid). 

 Bij de start van een quarantaine wordt door één van de gezinsleden de les-/werkboeken op school opgehaald 

en wordt een huiswerkprogramma online gezet.  

 De leerkrachten instrueren (op hun eigen werkdagen) vanuit huis (via instructievideo’s en/of Teams). Dit geldt 

ook voor de Bijbelvertellingen. 

 Bij ziekte van de leerkracht wordt het afstandsonderwijs door zijn/haar vervanger georganiseerd. In het geval  

vervanging niet kan worden gerealiseerd, kan dus ook geen invulling worden gegeven aan afstandsonderwijs. 

 Het afstandsonderwijs wordt alleen tijdens de eerste vijf dagen quarantaine verzorgd. 

  

 

Personeel 

 Om contactmomenten te beperken blijft het personeel zoveel mogelijk gescheiden en houdt bij contact in 

pauzes en weekopeningen/-sluitingen 1,5 meter afstand (evenals bij koffieautomaat). 

 Alle vergaderingen vinden online (via Teams) en op afstand plaats. 

 Tijdens het busvervoer naar en van de gymzaal draagt de leerkracht een mondmasker. Er is voorlopig geen 

schoolzwemmen. 

 Het dragen van een mondmasker in school door personeelsleden kan op eigen initiatief plaats vinden. 

 


