
Plan van aanpak heropening school 
 
Datum: 23-04-2020 

Doel 
Dit plan heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de 
school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en 
vakinhoudelijk en) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de 
mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar 
een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers. 
De in dit plan benoemende onderdelen zijn overwegingen, gedachten en mogelijke tips die bij de 
heropening van de school gebruikt kunnen worden. Allerlei verschillende elementen kunnen van 
invloed zijn op de uitwerking van het plan. 
De invulling is afhankelijk van: 
• Het RIVM/GGD-advies. 
• Afspraken op bestuursniveau. 
• Afspraken op schoolniveau (ouders en leraren). 

Wekelijks zullen wij dit plan met team evalueren. Indien nodig kunnen noodzakelijke 

aanpassingen ook sneller gemaakt worden.  

Organisatie  
 

Wij starten maandag 11 mei weer met ons onderwijs. 
 

Hoeveel dagen/uren naar school? 
We gaan met alle leerlingen 5 dagen en 12,5 uren per week naar school. Daarmee voldoen we 
aan de eis van 50% fysiek onderwijs. We bieden daarmee een solide basis voor alle leerlingen tot 
er nieuwe maatregelen bekend worden gemaakt. 
We verdelen de klassen in twee groepen, ochtend-middag.  
Dat betekent dat ene deel van de kinderen altijd ’s ochtends naar school gaat. Het andere deel 
dus altijd ’s middags. 
De kinderen worden ingedeeld door voornamelijk rekening te houden met dat kinderen uit 
hetzelfde gezin op hetzelfde moment naar school gaan.  
We hebben bij het maken van de verdeling ook gekeken naar: 
• Veiligheid leerlingen en leraren. 
• Belastbaarheid van het team.  
• Praktisch zoals gebruik van ruimtes. 

Schooltijden 
We geven les op maandag, dinsdag, donderdag , vrijdag van 08.30-11.15 uur  en van 12.15-15.00 
uur. Ook voor de groepen 1-2. 
Op woensdag is dat van 08.30-10.00 uur en 11.00-12.30 uur. 
In totaal krijgen kinderen 12,5 uur les per week. 
Daarnaast wordt van kinderen ook gevraagd thuis zelfstandig aan opdrachten verder te werken. 
Hierover is pas in de klas weer contact met kinderen. Leerkrachten zijn online niet beschikbaar 
voor vragen. 
 
Leraren hebben daarna tijd om lessen voor te bereiden, contact te leggen met zieke leerlingen 
e.d. De lessen beginnen gefaseerd, zodat leerlingen elkaar niet hoeven te ontmoeten en er tijd is 
voor schoonmaak tussen de twee groepen door. 
 



 
 
Vrije dagen 
Het bestaande vakantierooster blijft bestaan.  
Dat houdt in dat we op woensdag 20 mei een studiedag organiseren (kinderen zijn dan vrij).  
Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de gehele school vrij vanwege Hemelvaart.  
Op maandag 1 juni is iedereen vrij vanwege Pinksteren.  
Op dinsdag 2 juni zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag.  
Op maandag 22 juni zijn de leerlingen vrij vanwege de laatste studiedag van dit schooljaar. 
 
Onderwijs op afstand 
Wanneer krijgen de leerlingen onderwijs op afstand: 
• Als er lesuitval is door ziekte/afwezigheid van de leraar. 
 
Noodopvang 
Kinderen van ouders die gebruik maken van de noodopvang zijn de gehele dag op school (van 
08.30-15.00 uur). Ouders moeten dit minimaal een dag van te voren kenbaar maken aan de 
directeur (telefoonnummer Ricky 0623482304). Zij volgen de lessen in de groep en worden 
daarbuiten opgevangen door de ambulante mensen. Ook kan er weer gebruik gemaakt worden 
van de voorschoolse opvang door Sherin (vanaf 07.30 uur). 
 
Buitenschoolse opvang 
Voor buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met Abeltje. (Margriet Beenker, 
0651095263). Margriet en Ricky houden hierover contact met elkaar. 
 
Ouders in de school 
• Ouders zijn niet welkom in school en op het schoolplein. 
We willen ouders vragen bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te 
respecteren. 
 

Halen/brengen 
We verzoeken ouders kinderen zoveel mogelijk zelfstandig (lopend/fietsend) naar school te 
laten gaan.  
• Ouders brengen leerlingen niet in school, bij het hek/poort is een kort afscheid mogelijk. 
• Leerlingen kunnen van meerdere ingangen gebruikmaken. Elke groep krijgt een vaste 
ingang/uitgang en looproute. 
Groep 1-2: Ingang peuterspeelzaal en verzamelen op het bankje bij het kleuterplein. Graag ook 
gebruik maken van deze poort. 
Groep 3-4: Ingang zijkant (zoals gebruikelijk) 
Groep 5-6: Ingang aan de kant van de speelzaal 
Groep 7-8: Hoofdingang (aan de kant van groep 7) 
 
Inrichting van de lokalen 
Ondanks dat de anderhalve meter afstand niet voor kinderen telt, werken kinderen zoveel 
mogelijk aan hun eigen tafel, met eigen materialen. 
Lokalen moeten goed geventileerd en schoongemaakt worden. 
 

Jassen en tassen 
Materialen, zoals jassen en tassen, worden zoveel mogelijk in de groepen bewaard, zodat er geen 
opstoppingen mogelijk zijn bij de kapstokken in de gangen. 
Kinderen nemen evt. werkboeken en schriften mee naar huis en terug naar school. 
 
 
 



Eten en drinken 
• Kinderen hoeven geen eten/drinken mee te nemen naar school. Ze zijn maar een gedeelte van 
de dag op school en kunnen dit thuis voor en na school doen. 
• Kinderen die vanwege noodopvang wel de gehele dag op school zijn, nemen wel eigen eten en 
drinken mee. 
 
Verjaardagen 
We vieren wel verjaardagen op school, maar niet zoals we gewend waren. Er mag niet 
getrakteerd worden en ouders mogen er niet bij zijn (in groep 1-2). Wel is er in de klas aandacht 
voor de jarige, bijvoorbeeld door te zingen en een kaartje. 
 
Leerlingen van groep 1 en 2 
Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerling en de leraar en leerlingen onderling 
is praktisch gezien ingewikkeld en niet realistisch.  
• Wij vragen ouders kinderen kleding en schoenen aan te doen die zelfstandig aan- en 
uitgetrokken kan worden en kan worden 'vastgemaakt' (knopen van broeken, klittenband e.d.) 
 
Gymlessen 
Totdat we weer hele dagen naar school gaan en de gymzalen weer geopend zijn hebben we geen 
gymlessen. Wel proberen we regelmatig met de kinderen (buiten) lesactiviteiten te houden, 
waarbij ook bewogen kan worden. 

 

Onderwijsinhoud 
Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar 
de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid bij 
leerlingen. 
De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van de school 
als positief kunnen ervaren. De leraar moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle maatregelen die 
worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte 
krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was. 
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt. 
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen. 
• Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden. 
 
Aanbod vakinhoud 
Een deel van de leerlingen kan in enige mate een achterstand hebben opgelopen, ondanks dat 
we zoveel mogelijk het kernprogramma hebben aangehouden.  
De eigen leraren van leerlingen zijn het best in staat te onderzoeken hoe groot een eventuele 
achterstand voor elke leerling is en wat een leerling nodig heeft om de overgang terug naar de 
school te maken. Zij kennen hun leerlingen al, weten waar ze stonden voor de crisis en waar ze 
zonder de crisis hadden moeten staan. Van daaruit kunnen gericht aanpassingen gedaan worden 
en voorzieningen getroffen worden die prioriteit hebben en effect sorteren bij die leerlingen 
waar dat nodig is. 
 
Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen 
• Oudergesprekken online/telefonisch voeren. 
• We bekijken op een later moment hoe we een rapportage verzorgen en eventuele 
rapportgesprekken gevoerd kunnen worden. 
 
 
 



Procedure voorlopig advies groep 7 
• Leerkrachten groep 7 geven aan het eind van het schooljaar een voorlopig advies, tegelijkertijd 
met een eventueel rapport. Dit wordt gebaseerd op alle aanwezige data (rapporten, 
methodetoetsen, Cito LVS).  
 De entreetoets zal waarschijnlijk niet meer in groep 7 worden afgenomen.  

 
Afsluiting schooljaar groep 8 
• De musical gaat niet door. Leerkracht en directie bekijken de mogelijkheden voor een passend 
afscheid aan het eind van het schooljaar. 
 

Gezondheid en hygiëne maatregelen op school 
Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk 
uit de weg worden gegaan. Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de 
leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden. 
 
Zieke collega’s 

Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de leraren. Leraren kunnen werken als er geen 
sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een 
verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Conform richtlijn 
RIVM/GGD.  
 
Zieke leerlingen 

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs 
met milde symptomen zoals een verkoudheid moet een leerling thuisblijven totdat hij/zij 24 uur 
klachtenvrij is. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of benauwdheid) 
heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in huis 24 uur lang vrij 
is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts of benauwdheid. 
In dat geval mogen kinderen met milde klachten niet naar school komen.  
Wanneer een kind specifieke hooikoorts klachten heeft, kan het naar school. Hierover moet de 
leerkracht wel geïnformeerd worden. 
• Signaleren we dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan 
treedt de leraar in overleg met een collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig worden 
ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. 
• Signaleren we dat er een broertje of zusje afwezig is wegens ziekte dan volgen we dezelfde 
stappen als hierboven beschreven. 
 
Handen wassen, hoesten of niezen 

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te 
voorkomen. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (minimale interval 
twee uur per wasbeurt).  
Iedereen droogt hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. 
• Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school; 
• Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, na 
hoesten of niezen; 
• We geven instructie om in de elleboog te hoesten/niezen; 
• De leraar geeft instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden. 
 
Schoonmaak 

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de 
handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: 
oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, leuningen, deurklinken, toilettenbrillen, etc.. 



Wij vragen ouders om de kinderen vlak voor school thuis naar het toilet te laten gaan, zodat het 
toiletbezoek op school beperkt blijft. 
• Toiletten moeten minimaal twee keer per dag worden schoongemaakt. 
• Als een groep naar huis gaat wordt de klas schoongemaakt (tafels, wastafel e.d.). 
• Vuilnisbakken moeten op dagelijkse basis worden geleegd. 
• CSU verzorgt vanaf 11 mei de reguliere schoonmaak na schooltijd. 
 
 
 


