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Algemeen: 
• Alle devices en materialen maandag 8 februari weer mee naar school. We registreren dit. 

• Gym kan en mag, zowel binnen als buiten 

• We gebruiken de koelkasten en tostiapparaten niet 

• Jassen aan de kapstok en tassen in de klas (groep 1-2 in de bakken) 

• Na schooltijd maakt de leerkracht zijn/haar werk in de groep z.s.m. af en gaat huiswaarts. 

Personeel blijft zo veel mogelijk bij elkaar uit de buurt en houdt minimaal 1.5 meter afstand.  

• Kopieerapparaat komt in de gang 

• Verjaardagen mogen gevierd worden. Traktaties thuis in verpakkingen doen en meegeven 

naar school. 

• Handen wassen als het kan en anders een drupje desinfecterend handgel uit te delen door 

de leerkracht! 

• Ouders wachten buiten het plein op anderhalve meter afstand 

• Bij tussentijds ophalen en wegbrengen, gaan de kinderen zelfstandig naar binnen/ buiten 

• We stemmen af met de BSO over ophalen van kinderen (noodopvang) 

2. Reisbewegingen 
Gespreide aankomst (tussen 8.15 en 8.30 uur) School open vanaf 8.15 uur, de leerlingen gaan direct 

naar binnen. Leerkracht groep 1 en groep 2 staan bij buitendeur en de andere leerkrachten bij deur 

klaslokaal. Conciërge bij deur hoofdingang. 

Gespreide vertrektijden Groep 1-4 om 14.05 uur (woensdag 13.35 uur) groep 1-2 vanaf het kleine 

plein. Groep 5-8 om 14.15 uur (woensdag 13.45 uur) 

Drie ingangen: 1-3-4/ 2-5/ 6-7-8 

Instromers 8.45 uur met een ouder/verzorger eerste keer 

Pauze  

Kleine pauze: leerkracht mee naar buiten 

10.00-10.15 groep 1-3-5-7 (kleine plein 1, tot speeltoestel 3, speeltoestel 5, voetbalveld 7) 3-5-7 

kunnen rouleren volgens schema. 

10.15-10.30 groep 2-4-6-8 (kleine plein 2, tot speeltoestel 4, speeltoestel 6, voetbalveld 8) 4-6-8 

kunnen rouleren volgens schema. 

In de grote pauze is er pleinwacht op het grote en kleine plein. 

12.00-12.30 groep 1-3-5-7 (kleine plein 1, tot speeltoestel 3, speeltoestel 5, voetbalveld 7) 3-5-7 

kunnen rouleren volgens schema. 

12.30-13.00 groep 2-4-6-8 (kleine plein 2, tot speeltoestel 4, speeltoestel 6, voetbalveld 8) 4-6-8 

kunnen rouleren volgens schema. 

 



3. Klassen gescheiden houden 
Elke groep bevindt zich de hele dag in een “bubbel”. De leerkracht is bij de groep. Leerkrachten en 

groepen mengen zich dus niet. Behalve LIO-stagiaires, conciërge en onderwijsassistent groep 2 is er 

niemand anders op school. IB-er en directeur werken zoveel mogelijk vanuit huis. Voorlopig dus geen 

Kentalis, Berkel-B, fysiotherapie en logopedie op school. 

Mond-neusmaskers voor groep 7-8 in de gangen mogen als zij zich voortbewegen. In de klas gaan de 

mondkapjes af. 

 

4. Testen/sneltesten 
Zie protocol 

5. Wat als de klas in quarantaine moet?  
De dag waarop de klas in quarantaine gaat wordt er online-onderwijs gegeven. De materialen van de 

leerlingen en de planning ligt elke dag op de tafel. We zorgen steeds voor een goede planning, zodat 

er altijd door gewerkt kan worden, ook bij uitval van een leerkracht. Eventueel worden er devices 

(IPADS)  meegegeven.  

 

 

 

 

 


