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Gouda, 23 april 2020 
 

 

Geachte ouder(s) en verzorger(s), 
 

Allereerst mogen we, ondanks de blijvend ingrijpende omstandigheden en zorgen, toch reden hebben 

tot dankbaarheid dat er weer ruimte komt om naar school te gaan. Ook dat geeft de Heere ons!  
 

We hopen van harte dat de Heere oprecht gebed wil geven om deze ziekte verder terug te dringen en 

dat Hij dit gebed, onverdiend, zou willen verhoren. 
 

Onze voorzitter Van Zijverden wenste ons team toe:   

‘Dat we maar beseffen mogen dat de Heere ons wat te zeggen heeft’: 

Dat Israël op den Heer' vertrouw' 

Zijn hoop op Gods ontferming bouw, 

En stil berust' in Zijn beleid, 

Van nu tot in all' eeuwigheid. 

(Psalm 131 vers 4) 
 

Daar sluiten we ons van harte bij aan! 
 

Dinsdagavond is, door premier Rutte, duidelijkheid gegeven over de situatie van basisscholen na 11 mei 

2020. In hoofdlijn houden de keuzes van het kabinet het volgende in: 

1. Er wordt in gehalveerde klassen per dag les gegeven. 

2. Kinderen mogen wel contact met elkaar hebben binnen de 1,5 meter. Dit is niet te voorkomen. 

3. Personeel houdt zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan ten opzichte van de leerlingen. Bij hulp 

aan kinderen (bij verdriet / instructie / EHBO is dat niet mogelijk en geldt deze regel niet). 

4. Personeel houdt voorlopig nog zoveel als mogelijk afstand tot elkaar en organiseert nog geen 

gezamenlijke ‘fysieke’ activiteiten. 
 

Op basis van bovengenoemde richtlijnen hebben we als MT, met betrokkenheid van het bestuur en de 

adviesraad, de onderstaande keuzes gemaakt. Het is een ‘zakelijke’ opsomming van de hoofdlijn van 

onze gemaakte keuzes. 
 

We vinden het fijn als u de mail in de gaten houdt, omdat er in de loop van de week mogelijk nog  

aanvullingen of wijzigingen worden doorgegeven. 
 

Splitsing 

o We splitsen de groepen op alfabet (op ‘hele’ gezinnen dus) voor hele dagen. De splitsing is 

schoolbreed op achternaam van A t/m M (A-groep) en N t/m Z (B-groep). Let op… Tot en met! 

In enkele gevallen is de splitsing in een groep erg ongelijk. Het kan zijn dat u individueel door de 

leerkracht wordt benaderd om uw kind in een andere groep laten deelnemen. 

Het rooster voor de kinderen is schematisch als volgt ingedeeld: 

 Week 1 na de meivakantie: Ma: deel A  / Di: deel B / Wo: deel A / Do: deel B / Vr: deel A 

 Week 2 na de meivakantie: Ma: deel B  / Di: deel A / Wo: deel B  

Neem goede notitie van deze verdeling! 
 

Berichtgeving periode gedeeltelijke schoolopening  (1) 



 

 

Aankomst en brengen leerlingen 

o De aankomst van kinderen faseren we, om te voorkomen dat er veel leerlingen en ouders tegelijk 

op het plein aankomen. Dit is ook op alfabetische volgorde. 

 Voor het A-deel: A-C (8.30 uur) D-F (8.35 uur) G-M (8.40 uur) 

 Voor het B-deel: N-R (8.30 uur) S-U (8.35 uur) V-Z (8.40 uur) 

o We doen een dringende oproep om kinderen die veilig en zelfstandig naar school kunnen, ook 

echt zelfstandig te laten gaan. Bij aankomst gaan deze kinderen direct, via een nooduitgang van 

het lokaal of ingang die het dichtst bij hun lokaal zit, naar binnen.  

Kinderen spelen dus niet vooraf op het plein! 

o Mocht u wel meefietsen, dan graag volgens de aangegeven route direct weer weg fietsen! (via de 

hoofdingang direct voorlangs de fietsenstalling via de nieuwe uitgang naar buiten). 

o Kleuters worden afgezet voor de fietsenstalling. Ouders komen en gaan direct volgens de 

aangegeven route (zie boven) weer weg.  

Onderwijsassistenten vangen de kleuters op en brengen ze naar de groep. We beseffen dat dit 

een ‘moeilijke’ keuze is, maar dit wordt van ons gevraagd! 
 

Vertrek en halen van leerlingen 

o Kinderen die zelfstandig zijn gekomen gaan direct via één van de drie uitgangen naar huis en 

blijven niet spelen op het plein! Ze verlaten het plein volgens de aangegeven route. 

o De Schoolbussen stellen zich aan het einde van de schooldag op, op ons parkeerterrein buiten het 

schoolplein.  

o Ophalende ouders op de fiets stellen zich op, op de huidige plek van busjes, en houden 1,5 meter 

afstand van elkaar. Zodra het kind gereed is, vertrekt de ouder met het kind / de kinderen! 

o De teamleider en ondersteunend personeel houden toezicht bij het halen en brengen. 
 

Rooster en planning 

o We hanteren de bestaande lestijden (8.45 uur - 15.15 uur) en bestaande pauzestructuur. 

o In de pauzes (die al gesplitst zijn) wordt ook nog een fysieke splitsing in drie delen gemaakt. Er 

worden geen ouders ingezet voor de pleinwacht. 

o Een gedeelte van de kinderen van groep 1 zal nu ook op vrijdag naar school komen gezien de 

noodzakelijke splitsing van de groepen. Deze hebben dan op de donderdag ‘vrij’. 

o De Bijbelse geschiedenisvertellingen vanuit de kerk blijven doorgang vinden voor de kinderen 

thuis. De leerkrachten hanteren in de klas hetzelfde vertelrooster. 

o De Psalm/Heidelbergse Catechismus en Namen en Feiten worden thuis wel geleerd, maar niet op 

school besproken. De te leren Psalmen worden wel gezongen in de klas. 

o Er wordt geen gym gegeven in de gymzalen. Gymlessen worden in de genoemde periode op het 

blauwe veld of een ‘veldje’ binnen een ring van een kilometer buiten de school gegeven. Het 

speellokaal voor de kleutergroepen wordt wel gebruikt. 
 

Leerstof 

o We vragen ouder(s) om de (werk)boeken, schriften en anders schoolmateriaal de eerste 

schooldag met de kinderen mee te geven!  

Fijn als ze op de schooldagen een stevige schooltas bij zich hebben omdat diverse groepen 

ervoor kiezen de boeken en schriften voor de thuiswerkdag heen en weer mee te geven naar 

huis! 



 

 

o De focus van het aanbieden van de leerstof zal in de komende weken liggen op het ontdekken 

waar kinderen ‘staan’ en hierop inspelen. Er is, indien nodig, ruimte voor herhaling en extra 

aandacht voor het individuele kind vanwege de kleiner groepsomvang. 

o In het dagprogramma zal op evenwichtige wijze aandacht zijn voor bezinning, sociale aspecten 

van de groep en de dagelijkse lesstructuur. De kinderen maken veel mee en moeten nu ook 

omgaan met een gesplitste klas, waar ze een deel van hun klasgenoten niet zien.  

o De vaststelling van de lesprogramma’s en roosters voor de thuiswerkdagen zullen wat 

verschillend zijn. Hierin bestaat in de kleuterbouw een ander behoefte dan bij de groepen 3 t/m 

8. Dat heeft alles te maken met het feit dat leerkrachten eerst zo goed mogelijk aansluiting willen 

zoeken bij ‘waar de kinderen staan’ en op basis daarvan hun programma ‘inrichten’. 

o Leerkrachten moeten ouders voortijdig op de hoogte stellen van het thuiswerkprogramma. Dit 

doen ze middels een rooster wat meegegeven wordt en/of een programma te plaatsen op het 

voor u bekende ouderplatform Classroom. 

o De leerkrachten dragen er zorg voor dat, op de thuiswerkdagen, zoveel mogelijk zelfstandig kan 

worden gewerkt. De druk op de ouderbegeleiding thuis willen we zoveel mogelijk wegnemen. 
 

Onderwijsassistentie 

o De onderwijsassistenten en RT-ers blijven ‘hun eigen’ kinderen begeleiden. Ze werken buiten de 

groep en creëren zoveel mogelijk afstand, al zal 1,5 meter niet in alle begeleiding situaties lukken.  

o Er zal, afhankelijk van de wenselijkheid en mogelijkheid, ook gekozen kunnen worden voor 

begeleiding ’digitaal op afstand’ als een kind een thuiswerkdag heeft. Dit wordt zo goed mogelijk 

gecommuniceerd. 

o De focus in de begeleiding van deze kinderen zal ook liggen op: waar ‘staan’ ze; waar sluit ik aan; 

wat hebben ze nodig en waar is er herhaling nodig. 
 

Hygiëne-maatregelen 

o Houdt, bij het brengen en halen van de kinderen, echt rekening met de 1,5 meter afstand tot 

elkaar! 

o Het is belangrijk om kinderen met koorts en verkoudheidsklachten thuis te houden! Als er meer 

dan één Coronabesmetting is bij een leerling of personeelslid dan vindt er overleg plaats met de 

GGD. 

o Ziekmeldingen op de schooldagen van uw kind(eren) worden, zoals gewoonlijk, doorgegeven aan 

school. 

o Er zal worden zorg gedragen dat de toiletten dagelijks worden schoongemaakt. Ook komen er in 

de toiletten instructies voor het goed handen wassen. 

o Leerkrachten maken frequent de tafeltjes, deurkrukken en toetsenborden schoon in het lokaal.   

o Leerkrachten geven de kinderen aan het begin van elke dag instructie over het handen wassen en 

ontsmetten.  

De instructie is: 

 Ontsmetten bij elke binnenkomst en weggaan uit de klas. 

 Heel goed handen wassen na toiletbezoek. 
 

Schoolbrede keuzes 

o Er worden in de genoemde twee weken geen handwerklessen gegeven. 

o We mijden als personeel nog steeds zoveel mogelijk contact.  

o Tot nader bericht is er geen prentenbibliotheek en schoolbibliotheekmoment voor ouders en 

externen. 



 

 

o Kinderen krijgen geen derde rapport dit jaar. Er wordt nagedacht over een vervangende blijk van 

‘waardering’. 

o Er worden geen Cito-toetsen meer afgenomen dit schooljaar. 

o Methodetoetsen worden wel afgenomen, maar alleen gebruikt om vorderingen en hiaten in beeld 

te krijgen. Naar kinderen wordt aangegeven dat hier geen rapportcijfers voor worden gegeven.  

o Tot nader bericht zijn er geen Ontdekgroepen. De begeleiding zal nog ‘op afstand’ gegeven 

worden. 

o Verjaardagen worden alleen in de eigen groep gevierd, ook het uitdelen. 
 

’t Verkennertje 

o Gezien de leerlingen van groep 1 nu ook afgewisseld op vrijdagen op school zijn, kunnen de 

Verkennertjesgroepen nog geen doorgang vinden. 
 

 

We beseffen dat het een hele lange brief is om door te lezen… maar het is onze basis van de organisatie 

voor de komende weken. We wilden u hierin toch zoveel mogelijk meenemen. 
 

 

Ontvang namens allen een hartelijke groet, 
 

 

M.J. Visser            
 

 

Alle genoemde momenten D.V. 


