
Beste ouder(s), 
 
In deze brief staat beschreven hoe de organisatie van onderwijs & opvang per 11 mei is geregeld op 

Kindcentrum Het Venster. Het is geschreven volgens de richtlijnen van het RIVM & Stichting GOO en 

is tevens goedgekeurd door de MR. 

We realiseren ons dat het een overgangsfase betreft en dat we soms nog zoekende zijn. Duidelijk is 

dat de veiligheid van een ieder voorop staat. Het is goed wanneer u thuis uw kind voorbereidt dat 

het in de klas op een andere manier zal gaan, dan kinderen gewend waren. 

Aanpak organisatie  

Aan de hand van het Protocol Opstart Basisonderwijs en de richtlijnen van Stichting GOO zijn we tot 

onderstaande aanpak gekomen. Hierbij zijn adviezen grotendeels overgenomen en aangevuld met 

zaken specifiek voor KC Het Venster. 

Opvang: peuterwerk en BSO zijn volledig geopend (inclusief noodopvang). 

Onderwijs: alle leerlingen krijgen 50 % van de tijd fysiek onderwijs aangeboden. 

Bij afwezigheid van personeel wordt waar mogelijk een beroep gedaan op de vervangingspool van de 

stichting.  

 
Richtlijnen RIVM 

Algemene RIVM-richtlijn veiligheidsrisico’s aangepast op onderwijs/opvang:  

• Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  

• Tussen personeelsleden en kinderen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 

worden.  

• Tussen volwassenen moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Iedereen wast de handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 seconden.  

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Contact tussen handen en gezicht dient voorkomen te worden.  

 

Preventieve maatregelen  

• Richtlijnen van het RIVM: bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of 

koorts (boven 38 graden) blijven kinderen thuis. 

• Kinderen met Corona gerelateerde klachten blijven thuis.  

• Kinderen zijn weer welkom als zij 24 uur geen klachten meer hebben. 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten 

heeft, mogen de kinderen weer naar school / opvang. 

• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten 

kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.  

• Kinderen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. 

• Kinderen van wie gezinsleden behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 

fysiek onderwijs.  

• Wanneer uw kind gedurende de dag Corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt u 

gebeld om uw kind direct op te komen halen.  

 

Schooltijden 
De schooltijden blijven ongewijzigd, behalve op vrijdagmiddag voor groep 5 t/m 8. Hiermee komen 
we tegemoet aan minimale verkeersbewegingen van ouders. 

- Maandag, dinsdag, donderdag  8.30 – 14.30 uur 

- Woensdag     8.30 – 12.30 uur 

- Vrijdag      8.30 – 12.30 uur (groep 5 t/m 8 ook uit) 

 
  



Hygiënemaatregelen 

Hygiëne is in deze tijd extra belangrijk. Daarom hanteren we de volgende richtlijnen: 

− Regelmatig handen wassen, zowel voor medewerkers als kinderen. In elk lokaal is een 

zeeppompje met tissues aanwezig. 

− Twee keer per dag: 

o reinigen van de toiletten 

o reinigen van alle raakvlakken zoals tafels, stoelen, bureaus, deurklinken en 

lichtschakelaars met desinfecterend product 

− Keuken en algemene ruimtes worden dagelijks gepoetst 

− Lokalen worden 2x per week gepoetst 

Brengen en halen van de kinderen 

Om alles veilig en soepel te laten verlopen, hebben we uw hulp hard nodig.  

- Laat uw kind voor vertrek naar school eerst nog naar het toilet gaan en de handen wassen. 

- Laat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school toe komen.  

- Brengt of haalt u zelf uw kind, doe dat zoveel mogelijk lopend of op de fiets. 

- Kom alleen (1 ouder per gezin) en hou het afscheid zo kort mogelijk. 

- Ouders komen niet in de school of op het schoolplein en volgen evt. aanwijzingen van het 

personeel op.  

- Ga niet voor het raam staan zwaaien.  

- Houd afstand t.o.v. andere volwassenen. 

- Komt u toch met de auto, blijf dan zoveel mogelijk in de auto en vertrek direct.  

- Zorg dat uw kind op tijd op school is. 

 

Verzamelen op het schoolplein & inloop 

- Kinderen mogen tussen 8.15 uur en 8.25 uur het schoolplein op via de twee poorten aan de 

Churchill-laan en verzamelen meteen bij hun eigen leerkracht (zie plattegrond) en houden 

zoveel mogelijk 1,5 m. afstand.  

- De toegang tot het schoolplein achter de gymzaal (via de poort van de Petrus Dondersschool) 

is afgesloten i.v.m. toestroom leerlingen van de P.Dondersschool naar hun eigen schoolplein. 

- Elke groep heeft een vaste verzamelplaats op het schoolplein bij de eigen leerkracht.  

- Peuters, kleutergroep B, groep 3, 4 en 8 komen door de linkerpoort het plein op en zetten 

hun fiets links op het schoolplein.  

- Kleutergroep A, groep 5, 6 en 7 komen door de rechterpoort het plein op en zetten hun fiets 

rechts op het schoolplein.  

- Elke groep heeft een eigen, vaste in- en uitgang. Ook de 2 deuren aan de achterzijde van het 

gebouw worden hiervoor gebruikt.  

- Bij binnenkomst wassen alle leerlingen hun handen. 

 

Praktische afspraken 

• Kinderen nemen geen materialen / voorwerpen / speelgoed e.d. van thuis mee. 

• Klassen zijn zo ingericht, dat de kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter uit elkaar zitten. 

• De jassen en tassen van kinderen gaan mee de klas in (met eten, drinken) zodat kinderen 

minder hoeven op de gangen hoeven te zijn. 

• Bij de kleutergroepen: kleding aan die de kinderen, voor toiletgebruik, zelf open en dicht 

kunnen maken. Fruit wordt niet in een bak gelegd. 

• Eten, drinken (pakje drinken) en fruit moeten zo verpakt zijn dat kinderen dit zelf kunnen 

openmaken en geen hulp van de leerkrachten nodig hebben. 

• Ouders wordt gevraagd om voor de 1e schooldag zelf een luizencontrole uit te voeren. 

• Uitgeleende Chromebooks aan kleuters en groep 3 mogen weer mee naar school.  

Groep 4 t/m 8 mogen deze nog thuis blijven gebruiken i.v.m. het (t)huiswerk. Op school 

hebben we voldoende Chromebooks voor de aanwezige kinderen. 



Pauzes, buiten spelen en gymlessen 

Elke groep krijgt een ‘eigen stukje schoolplein’ om buiten te spelen. Zowel het buitenspelen als de 

lunchpauzes verlopen volgens een rooster. Groepen spelen apart van elkaar. Leerkrachten blijven bij 

hun groep tijdens (lunch)pauzes.  

Gymlessen worden alleen buiten gegeven en gaan bij slecht weer niet door. Gymkleding is niet nodig. 

Het is handig wanneer kinderen geen slippers of sandalen dragen.  

 

Consequenties voor lestijd  

Leerlingen krijgen de helft van de reguliere onderwijstijd aangeboden en gaan volledige dagen naar 

school. Het aanbod voor de thuisdagen is ondergeschikt aan het fysieke aanbod. Dat betekent dat de 

focus van de leerkracht ligt op de kwaliteit van de fysieke momenten op school en dat de intensiteit 

van het thuisonderwijs drastisch wordt verminderd. Zo zijn er bijv. geen videogesprekken meer en zal 

de inhoud van de thuisopdrachten in de vorm van huiswerkopdrachten worden verstrekt.  

 

Consequenties voor onderwijsaanbod  

Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod. De leerkracht geeft twee keer per week dezelfde 

instructielessen. We kiezen voor een mix in het aanbod. We willen dat de kinderen in een zo normaal 

mogelijke omgeving terechtkomen. Denk daarbij aan: 

• Het belangrijkste is om kinderen te zien en te spreken. Weer enige mate van veiligheid en 

structuur op school te bieden. Weer werken aan de groepsvorming. Aan elkaar te laten 

wennen. Dagelijks voldoende aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale 

activiteiten. 

• Aandacht voor de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen. 

• In de eerste drie weken gaan we in elke groep de beginsituatie van de groep opnieuw 

bepalen. Iedere groep kijkt dus of er dingen herhaald moeten worden of dat er verder 

gegaan kan worden met de lesstof. In de weken t/m Pinksteren zullen er geen toetsen 

plaatsvinden. We willen kinderen eerst de tijd geven om weer aan school te wennen en 

bekijken hoe het met hen gaat.  

 

Groepsactiviteiten 

Groepsactiviteiten zoals vieringen en excursies gaan niet door. Verjaardagen worden alleen in het 

eigen cohort gevierd (zonder ouders). In ieder cohort wordt op de eerste dag (11 of 14 mei) 

gezongen voor alle kinderen die jarig zijn geweest. Kinderen mogen een kleine, verpakte traktatie 

meenemen voor de hele klas. Ouders nemen zelf contact op met de leerkracht om hier afspraken 

over te maken. 

 

Ondersteuning door en contact met ouders  

Basisafspraak is duidelijk en eenduidig: er is geen fysiek contact tussen ouders en personeel.  

• Ouders bereiden hun kind voor op dat het anders is dan anders op school. 
• Ouders komen niet op het schoolplein.  

• Dat betekent dat eventuele ouderhulp geen doorgang vindt.  

• Oudergesprekken worden beperkt tot het noodzakelijke en door middel van telefoon- of 

videogesprekken gehouden.  
 

Opvang 

De kinderopvang en het peuterwerk gaat met ingang van 11 mei weer regulier open. We volgen hier 

de protocollen vanuit de rijksoverheid, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang en PO-

raad.  

Wellicht besluit u om uw kind voorlopig nog niet naar de opvang te brengen. Mocht u uw kind nog 

niet naar de opvang brengen vanaf 11 mei, dan vragen we u die afmelding tijdig door te geven via 

vivianne.vanpelt@stichtinggoo.nl. We hebben dan een compleet beeld van het aantal kinderen dat 

we mogen verwachten en zijn we beter in staat om onze personeelsroosters rond te maken. 
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Peuterwerk 

• De openingstijden zijn hetzelfde als voor de sluiting: op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag van 8.30 – 12.30 uur (op vrijdag tot 12.20 uur). 

• Peuters komen om 8.30 – 8.35 uur op het kindcentrum en worden bij de linkerpoort door 
een pedagogisch medewerker ontvangen (zie plattegrond). 

• Ouders komen niet op het plein of in het gebouw. 
• Uitgangspunt is dat kinderen op hun reguliere dagdeel naar peuterwerk komen; tenzij anders 

is afgesproken met Vivianne van Pelt. 

• We vragen u om (tot 1 juni) uw kind een eigen lunchpakketje (eten en drinken) mee te geven 

(i.v.m. zoveel mogelijk afstand houden van kinderen en klaarmaken broodmaaltijd). 

 

Buitenschoolse opvang (BSO) 

De BSO is alleen beschikbaar voor de kinderen die een BSO-contract hebben en op die dag fysiek 

onderwijs volgen; niet op andere dagen. Voorbeeld: gaat uw kind normaliter op dinsdag naar de BSO, 

maar heeft het nu bijvoorbeeld op donderdag de lesdag, dan verschuift de contractdag BSO mee 

naar de donderdag. Klanten hebben recht op hetzelfde aantal contractdagen dan men daadwerkelijk 

afneemt tot maximaal het aantal lesdagen per week. Het aanvragen of inzetten van ruildagen is 

tijdens de Coronacrisis niet mogelijk. 

Kinderen worden bij het ophalen door een van onze medewerkers naar de poort op het schoolplein 

gebracht. Ouders komen niet op het schoolplein of in het schoolgebouw. Dringend verzoek aan 

ouders is om op de afgesproken tijd uw kind te komen ophalen. 

 

Noodopvang 

Noodopvang voor ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door en heeft 

prioriteit.  

• Noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar vindt plaats in kinderopvanggroepen.  

• Noodopvang voor kinderen van 4-13 jaar wordt gedurende onderwijstijd verzorgd door het 

onderwijs. 

• Noodopvang voor kinderen van 4-13 jaar buiten schooltijd wordt verzorgd door de 

buitenschoolse opvang (BSO). Dat geldt ook op dagen dat deze kinderen niet tot de 50% 

behoren die op deze dag onderwijs heeft gekregen.  

• We vragen u om uiterlijk elke vrijdag voor de daaropvolgende week een e-mail te sturen naar 

vivianne.vanpelt@stichtinggoo.nl wanneer u noodopvang nodig heeft. 

• Kinderen die van noodopvang gebruik maken, verblijven onder schooltijd in hun klas / groep. 

Zij volgen zoveel mogelijk het programma van het andere cohort en werken evt. aan hun 

eigen weektaak. 

 

Plattegrond 
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