
    Kwaliteitskaart heropening school 8 juni 2020 

Basis 

Alle leerlingen komen vanaf 8 juni 2020 weer iedere dag op school. 

 

Continurooster met een korte woensdag IKC De Lente 

Maandag 8.30 uur tot 14.00 uur 

Dinsdag 8.30 uur tot 14.00 uur 

Woensdag  8.30 uur tot 12.15 uur 

Donderdag  8.30 uur tot 14.00 uur 

Vrijdag  8.30 uur tot 14.00 uur 

 

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! 
De lessen zijn op de maandagochtend en de donderdagmiddag. 

 

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. Ook stagiaires en vaste vrijwilligers mogen 

weer in de school. 

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 Eenmaal 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 fysiek onderwijs. 

Lestijden  De leerlingen gaan 4 volledige dagen naar school (8.30 - 14.00 uur). Op 
woensdag is de lestijd van 8.30-12.15 uur 
Het dagprogramma op de lange dagen 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.   

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 
leerlingen door 
(externe) 
professionals in de 
school 

Dit is weer mogelijk op afspraak. 

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

verzorger(s) (conform RIVM richtlijn).  

Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het plein tenzij op 
afspraak met leerkracht. 



 

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. De resultaten 
hiervan zullen in het startgesprek van september met u gedeeld worden. 

 

In en om de school 

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 komt te 
vervallen. De kinderen kunnen gewoon naar school. 

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

Kinderopvang De voor- en naschoolse opvang is op aanvraag bij Babino beschikbaar. 

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 Op dinsdag 9 juni kunnen de kinderen de Chromebooks afleveren op 

school. Ze kunnen ze neerzetten in de IB/ICT kamer of die ochtend 

aan meester Niels geven. Na schooltijd kunnen ze ook aan hem 

worden gegeven op diezelfde dag.  
2) In de Chromebook schrijft u een briefje  waarop duidelijk het 

volgende staat geschreven: 
● Uw voor-en achternaam 

● Voor en achternaam van uw kind(eren) 

● De groep waarin uw kind(eren) zit 
 

3) U heeft t/m woensdag 10  juni om hem in te leveren. 
4) Op dinsdagmiddag  9 juni gaat de ICT-Coordinator van de school, 

meester Niels , alle Chromebooks checken. Mocht er iets niet in orde 

zijn dan wordt u benaderd. Mocht u vooraf al weten dat de 

Chromebook schade heeft opgelopen laat het dan weten via 

nboersma@meerprimair.nl 
5) Vergeet u de lader er niet bij in te leveren?En de muis als u die 

ook geleend heeft? 
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