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24 april schooljaar 2019-2020 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit*.) 
 

25 april t/m 10 mei  meivakantie 

21 en 22 mei hemelvaart 

1 en 2 juni Pinksteren en studiedag 

  

 

Welkom 

Na zes weken onderwijs op afstand gaan we de 

leerlingen weer (gedeeltelijk) les geven.  Wat was het 

een omslag voor u en voor ons. We willen u eerst 

ontzettend bedanken voor uw inzet en begeleiding 

tot nu toe! 

We zullen de eerste dagen vanaf 11 mei veel 

aandacht hebben voor het welbevinden van de 

leerlingen. Ervaringen delen en weer samen praten 

en spelen. Elke dag zullen we hier met opdrachten en 

gesprekken aandacht aan besteden. Uit de enquête 

over het thuisonderwijs (zie verderop voor de uitslag) 

blijkt ook dat vooral hier het missen zit bij de 

leerlingen. De sociale contacten, het bij je groep 

horen, de juf of meester etc, wordt het meest gemist. 

Fijn dat we dat nu weer kunnen gaan oppakken. Hoe 

gaat het er dan na 11 mei uitzien?   

11 mei: de school weer 2 dagen per gezin 

open en halve groepen naar school. 

Ouders mogen het gebouw niet in. 

Zoals u al heeft gelezen in het Parro bericht zijn er 

door Zonova richtlijnen ontwikkeld voor het weer 

(gedeeltelijk) open gaan van de scholen van onze 

stichting De richtlijnen zijn in lijn met het protocol 

van de PO-raad. Dit uitgebreide protocol kunt u lezen 

https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/proto

col_regulier_def.pdf 

Hierin staat alles uitgewerkt en als u vragen heeft, 

bestudeert u dan eerst dit document alvorens de 

school te bellen. 

De belangrijkste uitgangspunten bij heropening zijn: 

-Zo min mogelijk verkeer naar en in de school 

-Veiligheid medewerkers en leerlingen op 

school 

Daarom is gekozen voor ongeveer 50% onderwijs. 

Gegeven aan halve groepen voor hele dagen.  

Wij hebben ernaar gestreefd dat kinderen uit één 

gezin op dezelfde dagen naar school kunnen. Met 

bijna 100 gezinnen was dat een hele puzzel. Maar het 

is gelukt! 

Uw kind(eren) gaan of maandag en donderdag naar 

school. Of ze gaan dinsdag en vrijdag naar school. De 

schooltijden wijzigen iets. Van 8.20 ( verzamelen 

buiten) tot 14.00. 

U hoort dat vandaag van uw eigen leerkracht. Er kan 

echt niet geruild worden. Dit is organisatorisch 

onmogelijk. We hopen op uw begrip. En bedenk eerst 

vijf dagen niet naar school nu in ieder geval twee 

dagen wel! 

 

https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_regulier_def.pdf
https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_regulier_def.pdf


( uitzondering hierop zijn de leerlingen van beide ouders werkzaam in 

vitaal beroep die worden alle dagen opgevangen, zoals we nu ook al 

doen) 

Schoolgebouw niet betreden. Afspraken digitaal 

Ouders en alle andere volwassenen, buiten het eigen 

personeel, mogen het gebouw niet in. Afspraken 

kunnen alleen digitaal en telefonisch plaats vinden. 

Buiten halen en brengen op tijd zijn 

Dat betekent dat de leerkracht van uw kind,  om 8.20 

de kinderen die buiten op een vaste plek per groep 

gaan verzamelen, komen ophalen en mee naar 

binnen nemen. Om 14.00 nemen wij ze mee naar 

buiten naar dezelfde plek als ’s morgens. 

Uw kind MOET dus echt op tijd zijn om en om 8.20 

buiten klaar staan. 

De plek waar u moet verzamelen staat buiten aan 

gegeven. U krijgt hier einde vakantie nog een 

plattegrond voor toegezonden. 

Hygiëne maatregelen 

We verwachten dat alle kinderen hun handen goed 

hebben gewassen voordat zij naar school gaan. 

Bij binnenkomst beginnen wij met handen wassen. Er 

zijn papieren handdoekjes in elke groep en zeep. 

Elke keer als we buiten zijn geweest wassen wij weer 

met de kinderen hun handen. Dat is dus meerdere 

malen per dag. 

In elke groep is een schoonmaakspray en 

schoonmaakdoekjes aanwezig om deurklinken, 

toetsenborden, tafelblad etc extra te kunnen 

schoonmaken. Daarnaast wordt 2x dagelijks in de 

hele school, alle deurklinken en andere veel 

aangeraakte oppervlakten schoongemaakt. Dit deden 

we overigens al in de week voordat we dicht moesten 

en zetten we voort. 

Het personeel zal geen beschermde kleding dragen. 

afstand 

De leerlingen hoeven de afstand van 1,5 meter niet 

te hanteren. 

De leerkracht tov kinderen hanteert de afstand van 

1,5 meter zo veel mogelijk 

Het personeel onderling moet de 1,5 meter afstand 

in acht nemen.  

Daarom zijn er halve groepen en gaan leerkrachten 

na 14.00 meteen naar huis om thuis verder te 

werken. Zij blijven vooral zo veel mogelijk de hele dag 

in hun eigen lokaal. 

Geen extra activiteiten buiten school of in school 

Alle excursies, en activiteiten zijn afgelast. Dus geen 

leerorkest, Topuur, Na schoolse activiteiten, 

schooltuinen etc gaan NIET door. Ook de schoolbib is 

dicht om geen kinderen in gangen te laten lopen. 

Er zijn wel gymlessen van een half uur. Ieder kind 

krijgt op de twee dagen dat hij/zij naar school gaat, 

een bewegingsles. Zonder omkleden en vaak buiten. 

Buiten spelen 

Er wordt per jaarlaag ( dus twee halve groepen van 

de dezelfde jaarlaag) buiten gespeeld op een vaste 

plek die wel verschilt per pauze om het afwisselend 

te houden voor de leerlingen. Er is een rooster 

gemaakt. De jaarlagen mengen dus niet buiten en de 

leerkracht de toezicht houdt blijft bij de eigen 

jaarlaag. ( de andere leerkracht heeft dan even 15 

minuten pauze) 

Thuisonderwijs: geen contact op die dagen met 

eigen juf/meester 

Op de dagen dat uw kind niet op school is gaat het 

thuisonderwijs zoveel mogelijk door. Met een 

belangrijk verschil dat er geen contact kan worden 

opgenomen met de juf of meester die staat nl voor 

de andere halve groep les te geven!  

We zijn bezig om te kijken of er toch nog een 

aanspreekpunt te realiseren is. Dat hoort u verder 

vanaf 11 mei. We zijn hier vandaag naar aan het 

kijken. 

Op woensdag vangen wij twee groepen van 

kwetsbare leerlingen extra op.  De andere 

leerkrachten werken dan thuis om zowel de lessen 



die zij moeten geven als het thuisonderwijs voor te 

bereiden.  

 

 

Personeelsbezetting = krap,  geen vervanging 

mogelijk en dus geen les bij ziekte 

Op dit moment zijn we heel krap bezet. Er is geen 

enkele speling bij de bezetting van de groepen. 

Zodra dus iemand ziek wordt kan er geen onderwijs 

gegeven worden en vallen we terug op onderwijs op 

afstand en als dat ook niet kan dan is dat ook zo. 

Het is daarom van groot belang dat ons personeel 

niet besmet raakt, met name door andere 

volwassenen. Houdt u zich dus aan de richtlijnen! 

Ouders die een kind hebben met een verhoogd riscio, 

verhoogde kans bij ernstig beloop,  volgens het RIVM 

kunnen worden vrijgesteld van onderwijs. Wilt u zich 

melden bij de directie per mail.  

En tot slot  

Na deze enorme hoeveelheid informatie zijn we ook 

gewoon weer blij dat we alle kinderen na de 

vakantie weer gaan zien! 

Bedankt Ouderraad! 

We zijn in het zonnetje gezet door de Ouderraad met 

voor alle medewerkers een bos tulpen en een lief 

kaartje. Bedankt!  

 

 

 

 

 

Ons “ internetcafé “ 

Lees hier het artikel in Trouw 

https://www.trouw.nl/onderwijs/thuis-werken-is-

moeilijk-dan-ga-ik-gamen~b3829164/

 

Uitslag enquête onderwijs op afstand 

Wat heeft u massaal gereageerd op onze oproep om 

de vragenlijst over het thuisonderwijs in te vullen! 

Wij danken u daar hartelijk voor want dit stelt ons in 

https://www.trouw.nl/onderwijs/thuis-werken-is-moeilijk-dan-ga-ik-gamen~b3829164/
https://www.trouw.nl/onderwijs/thuis-werken-is-moeilijk-dan-ga-ik-gamen~b3829164/
https://www.obs-wereldwijs.nl/wp-content/uploads/artikel-Trouw.jpg


staat om nog beter naar het thuisonderwijs te 

kunnen kijken en daar waar nodig bij te schaven. Uit 

uw feedback blijkt dat we goed bezig zijn en krijgen 

wij positieve waardering voor de ingezette acties met 

betrekking tot ons onderwijs op afstand. Zo blijkt dat 

er voldoende informatie wordt vertrekt, dat 

leerkrachten goed te bereiken zijn, er voldoende 

afwisseling is in het lesprogramma en dat er extra 

uitleg gegeven wordt indien nodig. Met name de 

contactmomenten tussen leerkrachten en leerlingen 

worden als successen genoemd maar ook de 

communicatie en structuur wordt positief 

gewaardeerd. Op deze genoemde punten zijn de 

meesten van jullie eensgezinds. Een van de punten 

waar meer verdeeldheid over is is of de leerkrachten 

wel voldoende zicht hebben op de ontwikkeling van 

uw kind. Op dit gebied delen wij uw zorgen en zijn wij 

aan het kijken hoe wij dit punt kunnen verbeteren. Al 

met al krijgt ons thuisonderwijs een goede 7,8!  

 

De PowerPoint van de resultaten van de enquête is 

op YouTube gezet. Hieronder is de link: 

https://youtu.be/PHWGinmlb1o 

 

Verdrietig nieuws 

De afgelopen weken zijn twee ouders overleden ( 

niet aan Corona) 

De moeder van Jayda en Amber uit groep 6 en groep 

8 ( en oud leerling Wereldwijs) 

De vader van Jenneley uit groep 6 ( en oud leerlingen 

Wereldwijs) 

De kinderen uit de betreffende groepen zijn op de 

hoogte gebracht van dit verdrietige nieuws en er zijn 

voor hun klasgenoot tekeningen en/of lieve berichten 

verzameld.  

In de groep zal hier verder aandacht worden besteed 

na 11 mei 

 

 

Digitaal Portfolio 

We hebben verder niet stilgezeten en zijn bezig met 

een aanbieder die samen met ons een digitaal 

Porfolio gaat ontwikkelen. Waarbij het formatief 

leren en de ontwikkeling van uw kinderen goed 

zichtbaar kan worden gemaakt. En waarbij u als 

ouder dus ook kan gaan meekijken. 

De eerste pagina is in de maak. Maar het is een 

langdurig proces en het zal stukje bij beetje worden 

ingericht. We zijn wel heel enthousiast.  

 

 

https://youtu.be/PHWGinmlb1o

