
    Kwaliteitskaart heropening school 11 mei 2020 

Basis 

Iedere groep wordt verdeeld in shift A maandag/donderdag en shift B dinsdag/vrijdag.  

Bij de indeling is er uitgegaan van het gezin. Dit heeft te maken met de veiligheid van zowel 

ouders, leerkrachten als leerlingen. Er zijn minder verkeersstromen, groepen kinderen uit gezinnen 

kruisen elkaar minder. Via een brief zijn de ouders geïnformeerd in welke shift hun kind(eren) 

zit(ten). 

  
De leerlingen komen twee dagen naar school en krijgen dan les van 8.30 uur tot 14.00 uur. Op de 

dagen dat leerlingen thuis zijn volgen zij de lessen online wanneer zij in groep 6,7,8 zitten. Dit is 

van 9-12 uur. Leerlingen van groep 3,4 en 5 krijgen van de leerkracht een rooster wanneer zij 

online verwacht worden. Vragen over het werk worden bewaard tot de leerlingen weer op school 

of online zijn. Vragenuurtjes vervallen dus. 

  
De leerlingen nemen hun boeken en schriften op hun schooldag mee in een stevige rugtas. De 

Chromebooks blijven thuis om ook online de lessen te kunnen volgen. 

  
Bereikbaarheid voor ouders: Heeft u vragen aan de leerkracht, stel deze dan per mail. De 
leerkrachten zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden. De leerkrachten staan weer fysiek 
voor de groep en zijn hierdoor minder beschikbaar voor vragen.  

 

Continurooster IKC De Lente 

Shift A maandag - donderdag 

In: 08.30 uur 
Uit: 14.00 uur 

Maandag Lesdag op school 

Dinsdag 9-12 uur online groep 6,7,8 

Volgens rooster groep 3,4,5 

Woensdag  Thuiswerken 

Donderdag  Lesdag op school 

Vrijdag  9-12 uur online groep 6,7,8 

Volgens rooster groep 3,4,5 



 

Continurooster IKC De Lente 

Shift B dinsdag - vrijdag 

In: 08.30 uur 
Uit: 14.00 uur 

Maandag 9-12 uur online groep 6,7,8 

Volgens rooster groep 3,4,5 

Dinsdag Lesdag op school 

Woensdag  Thuiswerken 

Donderdag  9-12 uur online groep 6,7,8 

Volgens rooster groep 3,4,5 

Vrijdag  Lesdag op school 

 
Gym: 
De lessen zullen buiten gegeven worden. Er hoeft dus geen gymkleding meegegeven te worden, 
kinderen mogen zich niet omkleden op school. Zorg dus voor geschikte kleding en schoenen op deze 
dagen! 
 
Gymrooster 
Maandag: 
9:30-10:15 (groep 6/7/8 
10:15-11:00 (groep 4/5) 
11:00-11:45 (groep 1/2/3) 
  
Vrijdag: 
12:30-13:00 (groep 1/2/3) 
13:00-13:30 (groep 4/5) 
13:30-14:00 (groep 6/7/8) 

 

Algemeen 

Algemene  
RIVM richtlijn 
veiligheidsrisico’s 

Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor 

onderwijssetting.  

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

● Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

● Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter 

afstand bewaard worden.  

● Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand 

bewaard worden.  

● Geen volwassenen in de school anders dan personeel van het 

onderwijs en de opvang. 

Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (Corona) 
hebben. 

Fysiek contact  ● Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar.  



● Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, 

tenminste 20 sec.  

● Er worden geen handen geschud.  

● Hoesten/niezen in de elleboog.  

● Niet aan je gezicht zitten.  

Hygiënemaatregelen De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van 

het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan:  

● Zeeppompje 

● Desinfecteerpompje 

● Papieren handdoekjes 

● Oppervlaktesprays 

Personeelsleden dragen géén persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 

Hygiëne 
leermiddelen 

Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij 
gebruik door meerdere leerlingen aan het einde van de dag ontsmet. Ook 
materialen die met regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt 
worden met regelmaat ontsmet. 

Schoonmaak Tweemaal per dag schoonmaak door het schoonmaakbedrijf. De school 
maakt toiletten, tafeltjes, het speelgoed aan het einde van de dag schoon. 

  

Aanwezigheid van leerlingen op school 

Focus 100% van de leerlingen, 50% van de leerlingen fysiek onderwijs. 

Aanwezigheid van 

leerlingen op 

school en  

lesaanbod  
 

In de school is de helft van de leerlingen aanwezig om zodoende zoveel 

mogelijk ruimte tussen de leerlingen, maar vooral tussen de volwassenen en 

leerlingen te creëren.  

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van  kracht:  

● De beschikbare ruimte in ons schoolgebouw wordt optimaal ingezet, 

zodat zo veel mogelijk afstand tussen leerlingen en tussen leerlingen en 

leerkrachten gecreëerd wordt.  

● Er wordt gebruik gemaakt van vaste shifts. 

De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft 
gehandhaafd in de pauze gescheiden van andere (samengestelde) groepen. 

Lestijden De leerlingen krijgen 11,5 uur fysiek onderwijs per week met daarnaast 
online onderwijs en huiswerkopdrachten. De leerlingen gaan 2 volledige 
dagen naar school (8.30 - 14.00 uur).  
Het dagprogramma op school ziet er als volgt uit: 
08.30 uur     begin schooldag, start ochtendprogramma 
12.00 uur     middagpauze 
12.30 uur     start middagprogramma 
14.00 uur    naar huis 

Eten en drinken, 
pauzes  

De school heeft een tijdelijk continurooster. Hierdoor eten de kinderen in 

de klas met de leerkracht. Er wordt hiervoor geen overblijfbijdrage 

gerekend. We willen u vragen makkelijk te eten (geschild/voorgesneden 

fruit) en zelf te openen drinkbekers mee te geven in een aparte tas.  

Het gaat om het 10-uurtje en de lunch.  
Iedere groep speelt buiten op zijn eigen plek.   



Les op afstand  Op dagen dat leerlingen niet op school zijn volgen zij online de lessen of 
maken zij hun thuiswerk. Vragen worden gesteld aan de leerkracht wanneer 
deze online is of bewaard voor de volgende schooldag.  

Ondersteuning 
door ouders bij 
activiteiten 

Ouders komen niet in de school. Een aantal activiteiten gaat dan ook niet 
door. Denk aan de bibliotheek en de ondersteuning bij het lezen met Bouw. 
Ondersteuning van ouders is enkel bij onderwijs op afstand.   

Ondersteuning van 
leerlingen door 
(externe) 
professionals in de 
school 

Er zullen geen externe professionals op school aanwezig zijn. 

Contact ouders  Er is geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/ 

verzorger(s) (conform RIVM richtlijn).  

Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouders zijn niet aanwezig in het 
schoolgebouw en op het plein. 

 

Lesaanbod 

Focus Welbevinden staat de komende periode voor leerlingen voorop. Daarnaast 
ligt de focus van ons onderwijs op de basisvakken; rekenen, taal, spelling, 
technisch lezen en begrijpend lezen.   

Toetsen  
 

Middels de methodegebonden toetsen wordt de nieuwe beginsituatie van 
de leerlingen in kaart gebracht. In de tweede helft van juni zullen de Cito 
toetsen van het eind van het schooljaar afgenomen worden.  

 

In en om de school 

Consequenties 

schoolgebouw en  

faciliteiten 

We zetten de beschikbare ruimte in het schoolgebouw optimaal in, zodat 
we zoveel mogelijk afstand tussen leerlingen onderling en tussen 
leerlingen en leerkrachten creëren.  

Schoolplein Klassen maken gescheiden van andere klassen gebruik van het schoolplein.  

Ouders begeven zich niet op het schoolplein of in de school.  

Looproutes in de 
school 

Iedere groep heeft eigen lokalen, toiletgroep en ingang. Hierdoor komen 
de groepen niet of nauwelijks met elkaar in contact.  

Halen en brengen  De leerlingen komen vanaf het plein zelfstandig de school in en maken 

gebruik van de  volgende ingangen: 

Peuters: hoofdingang, leidsters halen de peuters op bij het hek. 

Groep 1/2/3: ingang bij de Bijentuin, achterkant van de school 

Groep 4/5: hoofdingang 

Groep 6/7/8: ingang naast de fietsenrekken. 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  

● Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.  

● Leerlingen worden door maximaal één volwassene opgehaald en 

gebracht.  



Kinderen die zelfstandig naar school kunnen worden gestimuleerd om dat 

te doen.  

Voor details over halen en brengen: zie overig. 

Pauzebeleid De (samengestelde) groep leerlingen waaraan lesgegeven wordt, blijft 
gehandhaafd in de pauze. De leerkracht eet samen in het lokaal met de 
leerlingen, gescheiden van andere (samengestelde) groepen. Iedere groep 
maakt gebruik van zijn eigen plek.   

 

Gezondheid 

Medisch handelen  Lichte medische handelingen kunnen zonder bescherming worden 
uitgevoerd, tenzij het een handeling betreft waar meerdere volwassenen 
bij betrokken zijn. 

Wegstuurbeleid Richtlijn RIVM: wanneer een leerkracht gedurende de dag corona 

gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de leerkracht naar huis.  

Richtlijn RIVM: wanneer een leerling gedurende de dag corona 

gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis.  

Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald. 

Thuisblijf regels- 
gezondheid 
leerlingen 

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn 
er de volgende maatregelen van kracht:  

Neusverkouden en hoestende of niezende leerlingen blijven thuis tenzij er 
sprake is van hooikoorts 

Leerlingen met corona gerelateerde klachten blijven thuis.  

Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 
toestemming van ouder(s)/verzorger(s).  

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). 

  

 

Capaciteit 

Beschikbaarheid 
personeel  

Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.  

 

Opvang 



Noodopvang 
leerlingen van 
ouders met vitale 
beroepen 

De noodopvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen blijft 
bestaan. De kinderen sluiten aan bij hun eigen groep mits deze niet groter 
is dan 16 leerlingen. 

TSO De TSO zal tijdelijk niet doorgaan. Er wordt gewerkt met een 
continurooster. 

Kinderopvang Buitenschoolse opvang is alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar 
school kunnen gaan. 

Overig 

Brengen en halen 
van leerlingen 

Naar school brengen  
Ouders/verzorgers brengen tot het hek. Ouders komen niet op het plein!  

Houd als ouders onderling afstand van elkaar en de leerkracht bij het 
brengen van uw kind.   

Kinderen worden bij het hek gedag gezegd en lopen de school in via de 
afgesproken ingang. Zie hiervoor het overzicht hierboven. De pedagogisch 
medewerker van de peuters staat bij het hek om de kinderen op te 
vangen. Ook de peuters zeggen bij het hek gedag. Wanneer de groep 
compleet is, lopen zij gezamenlijk naar binnen.    

Ophalen  
Ouders wachten bij de wegbrengplek op hun kind(eren), waarbij de ruimte 
bij de hekken vrij moet worden gelaten voor een doorgang voor de 
kinderen.  Houd onderling 1,5 meter afstand van elkaar. 

Jassen en 
kapstokken 

Kapstokken worden niet gebruikt. Elke leerling hangt zijn eigen jas en tas 
aan de eigen stoel. 

Aanwezigheid 
leerkrachten 

Nog steeds geldt de regel “werk zoveel mogelijk thuis”, daarom zullen de 
leerkrachten na lestijd vrijwel direct naar huis gaan. Thuis hervatten zij hun 
werkzaamheden. 

Verjaardag De jarige kinderen mogen in hun (gedeelde) groep trakteren. Dit mag 
uitsluitend een voorverpakte traktatie zijn. De jarige mag niet de klassen 
rond.    

Chromebook Voorlopig blijven de uitgeleende Chromebooks thuis bij de leerlingen, 

zodat zij thuis het huiswerk kunnen blijven maken.  

Schoolspullen De kinderen nemen hun boeken en schriften in een stevige (rug)tas mee 
naar school en weer naar huis. De leerkracht maakt een checklist zodat de 
kinderen kunnen aftekenen of ze alles hebben.   

 


