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Baarn, 24 april 2020. 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s), 
 
In deze brief informeren we u over de openstelling van de scholen na de meivakantie. 
 
Wij zijn blij dat de premier afgelopen dinsdag bij de persconferentie heeft aangegeven dat de 
scholen en de BSO’s weer opengaan.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u veel vragen zijn hoe het onderwijs er voor uw kinder(en) er 
uit gaat zien. We hebben de afgelopen dagen op school hard gewerkt aan de organisatie van het 
onderwijs en verdeling van de leerlingen voor de periode 11 mei t/m 20 mei. Gisteravond heeft de 
MR ook toegestemd met dit “onderwijsplan”.  
 
In deze brief willen we u graag op de hoogte stellen van de afspraken die we willen maken over deze 
manier van werken, waarbij we ons natuurlijk houden aan de richtlijnen van het RIVM. 
 
Onderwijstijden. 
Vanaf 11 mei werken we met halve groepen per dag in de klas. De andere helft van de groep werkt 
op dat moment thuis aan de opdrachten die de lesdag ervoor zijn besproken en zij volgen de 
weektaak. Eén helft van een groep is ingedeeld op maandag en donderdag, de andere helft op 
dinsdag en vrijdag. We hebben dit bewust gedaan zodat de leerlingen om en om een instructie- en 
een zelfstandige werkdag hebben. Het gebruik van chromebooks  gaat door waar dat mogelijk en /of 
wenselijk is. U ontvangt het schema voor uw kind van de leerkracht. De woensdag is wisselend 
inzetbaar voor afstandsonderwijs, kleine instructiegroepjes of Meet-momenten.  Als uw kind ook op 
woensdag op school verwacht wordt, hoort u  dit van de leerkracht. 
Zoals u dat gewend bent hanteren wij het 5 gelijke dagen model, waarbij de kinderen op school 
lunchen. Om zoveel mogelijk de inloop te spreiden hanteren wij verschillende tijden waarop de 
groepen de school binnengaan en verlaten via een daarvoor speciaal aangewezen ingang. (zie 
onderstaand rooster) 
 
Omdat onze meivakantie halverwege de week eindigt zullen de kinderen op 6 en 7 mei nog het 
thuisonderwijs volgen zoals zij dit de laatste tijd gewend zijn. De manier van werken zoals hier 
besproken wordt, gaat in op 11 mei. Omdat we de beperkte onderwijstijd zo effectief mogelijk willen 
benutten om de school zo efficiënt mogelijk in te richten, zullen we de vervallen studiedag van  14 
april verschuiven naar 8 mei. De leerlingen hebben dan geen les. 
 

We houden de geplande schoolvakanties aan.  Meivakantie t/m 5 mei, Hemelvaartweekend 21 en 22 

mei en de Pinksterweek 1 t/m 5 juni.  
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Blijf thuis bij. 
- Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts. 
- Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft. 
- 24 uur klachten vrij = weer naar school.  
- Leerlingen die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep 

         behoren kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de directie. 
- Worden bovenstaande feiten op school geconstateerd dan wordt het kind naar huis 

gestuurd.  
 

 
 
 

 Groepen.  
- Groepen worden gehalveerd en wisselen niet in samenstelling. Onderling ruilen is 
niet mogelijk.  
- Leerlingen die thuis een chromebook van school hebben kunnen deze in ieder 
geval tot 20 mei blijven gebruiken.  
- De dagen dat de leerlingen thuis zijn volgen zij het  rooster van de leerkracht. Via 
de leerkracht krijgt u te horen in welke groep uw kind zit. We hebben daarbij rekening 
gehouden met de gezinssamenstelling.  
- Groep A wordt op maandag en donderdag verwacht, groep B op dinsdag en 
vrijdag.  
- Kinderen die niet naar school mogen of kunnen, krijgen helaas geen instructie en 
missen de sociale contacten. Zij werken zelfstandig aan de opdrachten en ouders zullen 
dit zelf moeten begeleiden. 

 
 
Pauzes./ BSO. 
- Pauzes worden verspreid gehouden.  
- De BSO is open voor en na schooltijden. Op de dagen dat de kinderen naar school  gaan, 
is de BSO voor hen beschikbaar. 
- Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.  
- Met de BSO is afgesproken dat zij de kinderen ophalen vanaf het schoolplein.  
 

  
  
Brengen en halen.  
- Om contacten zoveel mogelijk te vermijden komen de leerlingen lopend naar school, 

tenzij de afstand groter is dan 1 km.  
- Maximaal één volwassene brengt de jongere kinderen naar school en haalt ze weer 

op. Ouders/verzorgers komen niet in op het schoolplein of in de school.  
- De leerlingen lopen zelfstandig het plein op. Voor de groepen 1 en 2 geldt:  de 

leerkracht  is op het plein aanwezig   om de leerlingen op te halen bij het hek. 
 

We willen u vragen uw kind vanaf groep 5 zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten 
komen, om de contacten tussen volwassenen zoveel mogelijk te beperken. Ook is het 
belangrijk dat de   kinderen op tijd, maar niet eerder op school komen. 

 
 



Rooster hoofdgebouw: 
 
Aankomst. 

8.30 Groep 1/2 a 
Groep 1/2b 
Groep 1/2c 

hek bij de zandbak 
hek bij de zandbak 
reguliere ingang 

8.30 Groep 6 Brandtrap links 

Groep 7a Brandtrap rechts 

Groep 5a Deur rechts 

Groep 5b Deur links 

8.35 Groep 8 Deur links 

Groep 4 Deur rechts 

8.40 Groep 3 Deur rechts 

Groep 7b Deur links 

 

Vertrek. 

13.50 Groep 6 Brandtrap links 

Groep 7a Brandtrap rechts 

Groep 5a Deur rechts 

Groep 5b Deur links 

13.55 Groep 8 Deur links 

Groep 4 Deur rechts 

14.00 Groep 3 Deur rechts 

Groep 7b Deur links 

14.00 Groep ½ a 
Groep ½ b 
Groep ½ c 

Kleuterplein 

  
Spreek met uw kind een plek af waar u elkaar ontmoet. 
 
 

 Afstand. 
-  tussen kinderen: geen 1,5 m afstand. 
-  tussen leerkracht en leerling: zoveel mogelijk 1,5 m afstand. 
-  tussen leerkracht en ouder, ouders onderling 1,5 m afstand. 
-  De leerlingen krijgen een plek om te werken verspreid door het lokaal. 



  
 

Veiligheid en hygiëne. 
- De scholen worden extra schoongemaakt voor aanvang van 11 mei.  
- De schoonmaakdienst zorgt  voor voldoende materiaal zodat de hygiënische 

maatregelen goed kunnen worden uitgevoerd.  
 
 
Bovenstaande richtlijnen zijn de algemene regels zoals we die afgelopen dagen hebben vastgesteld. 
Voor specifieke informatie betreffende de gang van zaken in de groepen vanaf 11 mei, krijgt u na de 
meivakantie bericht van de groepsleerkracht.  
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team, 

Jan Visscher. 


