
Herstart onderwijs  
per 11-05-2020 
 
 
 
Heikant, 01-05-2020 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
 
Vanaf 11 mei a.s. gaan wij weer onderwijs aanbieden op onze school. In een periode waarin het lijkt 
alsof alles anders is, moeten we wennen aan het “nieuwe normaal”. Dat “nieuwe normaal” geldt ook 
voor de organisatie van onze school. We hebben, in samenspraak met de kinderopvang, de 
ouderparticipatiegroep en de medezeggenschapsraad, gewerkt aan een Plan van Aanpak (PvA) 
waarin uitgebreid beschreven is hoe we zorg dragen voor een veilige school- en leeromgeving. 
 
Uitgangspunten bij het PvA zijn de nieuwe richtlijnen van het RIVM, die aangepast zijn aan de 
onderwijssetting, en het PvA is samengesteld volgens het “protocol opstart basisonderwijs”. 
Belangrijkste uitgangspunten volgens het protocol: 

• Per 11 mei basisscholen weer open. 

• De helft van de kinderen mogen per dag aanwezig zijn. 

• Kinderen komen voor 50% van de tijd naar school 

• Kinderen komen hele dagen 

• 1,5 meter afstandsonderwijs wordt los gelaten. Kinderen mogen binnen de 1,5 meter 
contacten hebben.  

• Leerkrachten bewaken onderling de afstand van 1,5 meter en waar mogelijk ook met 
kinderen 

• We vermijden zoveel mogelijk volwassenen in het gebouw en/of schoolplein 

• We vermijden zoveel mogelijk contactmomenten. Zeker met volwassenen. 

• Er is flinke aandacht voor hygiëne. 
 
Aanwezigheid van leerlingen: 
 
100% van de leerlingen ontvangen onderwijs, 50% van de tijd fysiek onderwijs (op school). 
 
Dit betekent voor onze school: 

• Alle leerlingen gaan vanaf 11-05-2020 de helft van de tijd naar school. Bij die 50% 
onderwijstijd wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Deze 50% norm m.b.t. 
aanwezigheid geldt dus ook voor een kleine school als Heidepoort. 

• Hierbij kiezen we voor de volgende organisatie: 
o Groepen 1 t/m 4 de ene dag, groepen 5 t/m 8 de andere dag. 
o Vanuit de organisatie wordt 1-2 als één groep gezien en ook 3-4, 5-6 en 7-8. Zij 

werken allemaal in een eigen lokaal.  
o Het uitgangspunt is om op lesdag 1 aan groep 5 t/m 8 op school onderwijs aan te 

bieden en op lesdag 2 aan groep 1 t/m 4. Voor groep 5 t/m 8 zijn tot Pinksteren de 
lesdagen 11-13-15-19-26 en 28 mei. Voor groep 1 t/m 4 zijn 12-14-18-25-27 en 29 



mei de lesdagen. We handhaven hierbij de in onze jaarplanning opgenomen vrije 
dagen. 

• Bij de indeling van de groepen wordt dus geen rekening gehouden met kinderen uit één 
gezin. De gekozen verdeling geeft meer voordelen naar organisatie en onderwijskundig 
aanbod. 

• De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft gehandhaafd in de 
(middag)pauze. Gescheiden dus van andere groepen.  

• Per 11/5 voeren we het vijf-gelijke-dagenmodel en continurooster in. Dit houdt in dat alle 
dagen les gegeven wordt van 8.30u – 14.00u, dus ook op woensdag. 

Op basis van de verplichting om te organiseren met hele dagen en daarbij de 
verantwoordelijkheid voor de leerkracht voor het overblijven, is het continurooster 
de enige mogelijke organisatievorm. Dit voorkomt ook verkeersstromen tijdens de 
middagpauze en deze vorm sluit beter aan bij de organisatie van de naschoolse 
opvang. 

• Alle kinderen blijven lunchen onder begeleiding van groepsleerkracht, het overblijven is 
gratis. Er zal een terugbetaalregeling getroffen worden met ouders die voor hun kind(eren) 
een jaarabonnement betaald hebben. 

• Kinderen van ouders met cruciale beroepen worden (indien gewenst) onder schooltijd op 
school opgevangen in de eigen klas. 
 

 
Regels in en rondom het schoolgebouw: 
 

• Kinderen mogen door één ouder/verzorger naar school gebracht worden.  

• De ouder/verzorger mag het schoolplein niet betreden. Leerkrachten surveilleren bij het hek 
en op het schoolplein en vangen de kinderen op. Zij zien er ook op toe dat ouders/verzorgers 
niet “samenscholen” op de stoep.  

• Heeft u een boodschap, een vraag of iets dergelijks doe dat dan via e-mail of telefonisch. 

• Ingang voor groep 1-2 via buitendeur lokaal kleutergroep, groep 3 t/m 8 via ingang cluster 
bovenbouw.  

• In de school zijn duidelijk de plaatsen aangegeven waar de verschillende groepen mogen 
komen. 

• In iedere klas zijn hygiënematerialen (zoals desinfecterende handgel, zeeppompje, papieren 
handdoekjes, oppervlaktesprays en plastic handschoenen) aanwezig. Iedere groepsleerkracht 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hygiënemaatregelen. Leerlingen spelen daar 
zelf ook een rol in. 

• Verzoek om met ieder kind papieren zakdoekjes mee te geven! 

• Schoonmaak door schoonmaakbedrijf wordt geïntensiveerd. 
 
 
Gezondheid van kinderen en medewerkers: 
 
Wij volgen de adviezen en richtlijnen van het RIVM.  

• Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  
- Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.  
- Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs 
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school).  
- Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).  



- Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind 
naar huis. Bij twijfel wordt de temperatuur van de leerling gemeten (met een voorhoofds-
koortsthermometer), waarvoor toestemming wordt gevraagd aan de ouders. 

• Voor de medewerkers gelden dezelfde richtlijnen. 

• Belangrijk: Als u als ouder/verzorger uw kind(eren) niet naar school wil laten gaan, neem dan 
vóór woensdag 6 mei via e-mail contact op met de school ( heidepoort@ogperspecto.nl). Wij 
gaan daarover graag met u in gesprek. 

• In verband met de hygiëne maatregelen volgen we de trend van veel scholen om voorlopig 
geen traktaties toe te staan bij verjaardagen. 

 
Aanbod onderwijs: 
 

• Er wordt de nadruk gelegd op de kernvakken (technisch lezen, rekenen, spelling/taal, 
begrijpend lezen).  

• Natuurlijk is er volop aandacht voor de ervaringen in deze afgelopen periode en worden er 
ook activiteiten uitgevoerd op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, creatieve 
vorming en sport.  

• We proberen zo snel mogelijk zicht te krijgen op de mate waarin de stof wordt beheerst die 
tijdens het thuisonderwijs is aangeboden en geoefend. 

• De dagen waarop de kinderen niet op school zijn, krijgen ze huiswerkopdrachten. Het 
huiswerk is voor groep 3 t/m 8 gericht op automatiseren, herhaling en inoefening. 

• Op hun lesdag krijgen de leerlingen feedback op het gemaakte huiswerk en krijgen ze 
instructie en uitleg voor het nieuwe huiswerk. 

 
Kinderopvang: 
 

• De voor- en naschoolse opvang door Kinderopvang geldt alleen voor de dagen dat de 
kinderen fysiek naar school komen.  

• De noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan.  

• De tijden van voor- en naschoolse opvang zijn afgestemd op de tijden van het gehanteerde 
continurooster. 

 
 

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Als er door nieuwe richtlijnen, 
adviezen en/of ervaringen veranderingen doorgevoerd (moeten) worden, zullen we u daar z.s.m. 
over informeren. 
Wij hopen dat u uw kind(eren) weer met vertrouwen naar onze school gaat brengen vanaf 11 mei 
a.s. 

 
 
 

Met vriendelijke groeten,  
 
 
 

Team Basisschool Heidepoort 
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