
Beste ouder(s) en of verzorger(s),

In deze update wil ik u berichten over hoe het onderwijs er op onze school vanaf 8 juni uit gaat 
zien. Ik zal hieronder onverkort, maar puntsgewijs aangeven hoe het protocol eruit ziet. 
Diegene die geïnteresseerd is in alles, nodig ik u uit om het helemaal door te lezen. Als u 
echter weinig tijd heeft kunt u genoegen nemen met het feit dat het er voor u als 
ouders/verzorgers nauwelijks anders uitziet dan voor de sluiting van de scholen op 16 maart. 
Het belangrijkste verschil is, dat er geen ouders zijn toegestaan op het plein of in de school.

PROTOCOL OPENSTELLING ‘T STARTBLOK VANAF 8 JUNI 2020

Algemeen

We hanteren daar waar mogelijk de algemene basisafspraken die door de overheid en 
het RIVM zijn gecommuniceerd. Dus: anderhalve meter afstand houden, goed handen 
wassen, geen handen schudden en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

Schooltijden

We hanteren de schooltijden zoals die waren voor 16 maart:
De groepen 1 en 2 : Maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 14.45 uur, 
woensdag 08.30 – 12.15 uur, vrijdag 08.30 – 12.00 uur
De groepen 3 t/m 8 : Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30 – 14.45 
uur, woensdag 08.30 – 12.15 uur

De inlooptijd wordt verruimd naar: 08.15-08.30 uur. Waarbij we de eerste dagen 
moeten aankijken of het nodig is om bijvoorbeeld iets later te starten met de lessen dan 
8.30 uur. Dat is afhankelijk van hoe snel de inloop kan verlopen.
De kleine pauzes/buitenspelen delen we als volgt in (gebruik zoveel mogelijk 
speelruimte):

groep 1-2: eigen tijden hanteren, niet meer dan 2 groepen tegelijk naar buiten 
(of gebruik maken van het veldje buiten de school)
groep 3-4-5: 10.00 uur
groep 6-7-8: 10.15 uur

Continurooster tijden, zoals voorheen:
12.15 uur: groep 1-2, 3a, 6a, 6/7b en 7a
12.45 uur: groep 4a, 5a, 8a en 8b

Onderwijs

We gaan de komende weken met elkaar bespreken (in bouwen) welke goede dingen 
we van het onderwijs op afstand en 50% onderwijs we kunnen behouden en waar we 
afscheid van gaan nemen. Gespreksonderwerpen zijn in ieder geval: classroom, 
weektaken, zelfstandigheid leerlingen.
Er is extra aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen en een hernieuwde 
groepsvorming.



We zorgen voor een evenwichtig aanbod tussen 
kernvakken en thematisch onderwijs.
We organiseren tot het einde van het jaar geen excursies. Er komen ook geen 
externen in het gebouw om het thematisch onderwijs te verrijken
We doen geen DIA of CITO toetsen tot het einde van het schooljaar. De eerste meting 
is pas weer aan het begin van het schooljaar 2020-2021
De gymlessen vinden zo veel mogelijk buiten plaats. Bij slecht weer is gaan de 
gymlessen niet door.

Omkleden kan in de sporthal. We vragen om de groepen die als eerste komen 
alvast thuis om te kleden, dat scheelt omkleedtijd (schone normale kleding in 
een tas mee naar school nemen. En stevige schoenen voor de buiten gym). 
Toiletgebruik in de gymzaal is mogelijk.
Ouders mogen niet in de sporthal komen. Dus kinderen afzetten bij de poort 
van de gymzaal.
Bij grote zonnekracht zorgen de ouders dat de kinderen thuis goed ingesmeerd 
zijn. Er is extra zonnebrand bij de gymleerkracht aanwezig, als men het 
insmeren vergeten is.

Zingen in de klas is toegestaan (let op genoeg ventilatie)
We proberen de musical buiten (op locatie) te organiseren. En anders een passend 
alternatief te vinden.

Opvang

Er hoeven geen aanvullende afspraken gemaakt te worden met de BSO. De regeling 
zoals die voor 16 maart gold kan weer gaan gelden.

Externen

Externe begeleiders die onderwijskundige hulp ondersteuning bieden (logopedist, 
therapeuten ed.) mogen in de school ondersteuning verlenen.
Stagiaires mogen onder dezelfde voorwaarden in het gebouw zijn als leerkrachten.
Mensen die onderhoud verrichten aan de school (loodgieter, ramen zetter, 
schoonmaak, ed.) doen hun werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de schooltijden 
om.

Begeleiding Continurooster
Verzorgd door:

Ambulant personeel Startblok
Kwest (Mandy en Sanne)
Aangevuld met (enkele) vaste vrijwilligers. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers kan 
het aantal (ambulante) personeelsleden ingekort worden. 



Schoonmaak/hygiëne 

Dagelijks, van 11.15 tot 12.15 uur, vindt er een intensieve schoonmaak plaats van alle 
toiletgroepen (desinfecteren)
In de klas is er uitgebreid aandacht voor hygiëne/handen wassen, ed.
Regelmatig met de kinderen in de klas schoonmaken van chromebooks. 

1.Zorg dat je Chromebook (of laptop) uit staat.
2.Haal alle kabels uit je Chromebook.
3.Maak de buitenkant van de Chromebook en het toetsenbord schoon met een 
desinfecterend doekje of een microfiber doek met desinfecterende spray. Let op: 
spray nooit direct op je apparaat, maar altijd op een doekje.
4.Geen desinfecterend doekje of spray bij de hand? Doe handzeep of 
desinfecterende gel op een stofvrije doek. Knijp dit doekje even uit, zodat het 
niet te vochtig is.
5.Pas op dat er geen water in het apparaat trekt, meestal zijn ze niet waterdicht. 
Maak je Chromebook en toetsenbord daarom weer droog met een stofvrije en 
droge doek.
6.Maak het scherm schoon met een microfiber- of brillendoekje met daarop wat 
brilspray. Een desinfecterend doekje of een doekje met zeep is namelijk niet zo 
goed voor de coating van het scherm. Gebruik ook zeker geen papieren 
doekjes, want deze kunnen krassen op het beeldscherm achterlaten.
7.Voor het schoonmaken van de muis en oplader kun je stap 3 toepassen.
8.Gedeelde materialen met regelmaat schoonmaken/desinfecteren
9.Alle ruimtes worden zoveel mogelijk geventileerd (ramen en deuren open)

(Ouder)gesprekken

Gesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats
Indien het onderwerp of reden van het gesprek aanleiding is om het gesprek niet 
digitaal te voeren, worden de gesprekken na schooltijd in het gebouw gepland. (Ruimte 
goed ventileren en maatregelen RIVM handhaven)

Aanwezigheid/gezondheid

Voor wat betreft de aanwezigheid en omgang bij eventuele ziekte van personeel en 
leerlingen hanteren we de richtlijnen zoals beschreven in het protocol van de PO-raad.

Aanverwante zaken

Regel blijft … zo min mogelijk externen/ouders in het gebouw en op het plein. 
Daarmee blijft de manier van wegbrengen van de kinderen gehandhaafd zoals we dat 
de afgelopen weken hebben gedaan (ouders tot aan het hek)
Leerkrachten/stagiaires/ouders/externen parkeren hun auto niet op de parkeerplaats 
bij de school, om zoveel mogelijk ruimte te creëren voor het ophalen van de kinderen. 



Vergaderingen van leerkrachten kunnen weer op school 
plaatsvinden met inachtneming van anderhalve meter en goed geventileerde ruimte. 
Trakteren is toegestaan. We vragen ouders om te zorgen voor een verpakte (gezonde) 
traktatie.
Er wordt een speciaal moment in de klas georganiseerd voor kinderen die in Corona 
tijd jarig zijn geweest en hun verjaardag niet/nauwelijks hebben kunnen vieren.
Eten en drinken wordt (zoals altijd) gekoeld bewaard op school.
We hanteren geen vaste looproutes in de school, wel zoveel mogelijk de anderhalve 
meter richtlijnen, zoals beschreven door het RIVM.
EHBO en medisch handelen. Alle verrichtingen worden gepleegd die we normaal ook 
zouden doen. Na de handeling grondig handen wassen en desinfecteren.

We kijken er naar uit om het einde van het schooljaar zo ‘normaal mogelijk’ te laten verlopen. 
Natuurlijk ontkomen we er niet aan, dat de rapportage over het onderwijs (i.v.v. het portfolio) er 
iets anders uitziet dan normaal. Maar het voordeel van een portfolio is dat het beschrijvend en 
waarderend van aard is en niet louter normerend.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Vrijdag komt er weer een normale 
nieuwsbrief en ik zie/spreek u graag weer bij het hek van onze school.

Met vriendelijke groet,

Wilco Kannekens
directeur BS ‘t Startblok 


