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                              1 mei 2020 

Aan:   alle ouders/verzorgers van De Sporckt 

Betreft:    informatie over de groepsindeling en de heropening van de school 

 
Yesssss! De school mag binnenkort weer open! Dit doen we niet zomaar, maar stap voor stap.  Op 24 
april heeft u een brief ontvangen over de heropening van de school. Afgelopen week zijn we daar druk mee 

bezig geweest. Met het team van onze school hebben wij uitgebreid nagedacht over een goede en 
veilige organisatie om dit te kunnen doen. We hebben hierbij ook onze MR geraadpleegd. U kunt erop 
vertrouwen dat we bij de organisatie zoals we deze aan u gaan voorstellen, rekening hebben gehouden 
met de maatregelen van het RIVM. Dit schrijven gaat over de algemene organisatie van de 
schoolheropening. We richten ons hiermee op de praktische maatregelen in en om de school.   

 

Lees deze brief alstublieft in zijn geheel goed door! 

Als onderlegger voor dit schrijven hebben we een uitgebreid protocol opgesteld. Dat protocol gaat 

over veiligheidsmaatregelen m.b.t. afstand, hygiëne etc. De MR heeft dit protocol goedgekeurd. Heeft 

u vragen over specifieke maatregelen uit ons protocol? Stel deze dan gerust aan de directie van onze 

school. Wij realiseren ons dat het véél informatie is. We hebben een poging gedaan alles zo duidelijk 

mogelijk in kaart te brengen voor u. Deze brief dient ook als naslagwerk, zodat u het op een later 

moment nogmaals kunt teruglezen. Begrijpt u iets niet? Schroom niet om hulp te vragen!   

Groepsspecifieke onderwijsinhoudelijke communicatie loopt via de groepsleerkrachten en komt vanaf 

volgende week weer op gang. Zo houden we het nog een beetje overzichtelijk voor u. Hieronder hopen 

wij antwoord te geven op vragen die mogelijk op dit moment bij u leven.  

1. Wanneer en op welke momenten mag mijn kind naar school? 

• Onze leerlingen mogen de helft van de tijd naar school. We hebben de groepen gehalveerd, 
grotendeels op alfabet. Dit hebben we zo gedaan om te kunnen zorgen dat alle kinderen uit 
één gezin op dezelfde dagen naar school komen. Dat is praktisch voor ouders en zorgt voor 
minder verkeer rondom de school. De uitzondering is voor de groepen 7. Vanwege de 
leerlingaantallen blijven dit hele groepen. Daarnaast hebben deze leerlingen ook nog de 
minste onderwijstijd richting het einde van groep 8. Daarom is gekozen om deze groepen in 
zijn geheel vier hele dagen naar school te laten komen.  

• Groep geel komt op maandag en dinsdag naar school. Groep blauw komt op woensdag en 
donderdag naar school. Vrijdag is een plan- en contactdag voor de leerkrachten, die dag 
houden ze contact met kinderen die niet fysiek op school mogen of kunnen zijn. Daarnaast 
is er gekozen om de kinderen de halve dag niet naar school te laten komen, dat scheelt veel 
verplaatsingen en verkeer van ouders en personeelsleden. Alleen de kinderen die in 
aanmerking komen voor de noodopvang zijn vrijdag op school. De schooltijden zijn 
verlengd zodat we met twee dagen aan de benodigde onderwijstijd komen. 

• We houden hele dagen aan en gaan uit van verlengde schooltijden. Dit is voor werkende 
ouders prettiger en sluit ook beter aan bij de BSO. Let op! U dient zelf aan de kinderopvang 
aan te geven op welke dagen u straks van de BSO gebruik kunt maken. Daarbij gaan we uit 
van de dagen dat de kinderen naar school komen. Komt uw kind op maandag en dinsdag 
naar school? Dan kunt u alleen op die dagen gebruik maken van de BSO.  

• Bovenstaande maatregelen gelden totdat we als school weer volledig open gaan. 
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Bijzonderheden:  

➢ Uw kind mag niet naar school met de volgende klachten: neusverkoudheid; loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest, diarree, oogontsteking of verhoging tot 38 graden en koorts. Ook als deze 
klachten bij een gezinslid aanwezig zijn, mag uw kind niet naar school toe komen. U meldt uw kind 
dan via de gebruikelijke weg ziek. Als uw kind 24 uur klachtenvrij is dan mag het weer naar school. 

➢ Valt uw kind of een gezinslid in een risicogroep? Bespreek dit dan met de directie van de school. 
Samen bekijken we wat het meest verstandig is in uw situatie. U bepaalt.   

➢ Het is organisatorisch ondoenlijk om én rekening te houden met gezinnen, werkdagen van 
ouders, voorkeuren vriendjes/ vriendinnetjes etc. Wij vragen dan ook uw begrip voor de keuzes die 
wij in deze tijdelijke situatie hebben gemaakt. Individueel maatwerk is op dit moment onmogelijk. 

 ➢ De leerkrachten van de groepen 1 nemen contact op met ouders van de leerlingen die na 15 
maart zijn begonnen en de leerlingen die nog gaan instromen. Een aantal leerlingen zijn gestart in 
de periode dat de school was gesloten. Het is voor die leerlingen de vraag of starten in het huidige 
schooljaar nog wenselijk is. Zeker omdat ouders nu niet welkom zijn in ons schoolgebouw. Ouders 
van de instromers bepalen.  

 ➢ Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei is de school dicht vanwege Hemelvaart.  

 

2. Waar moet ik rekening mee houden tijdens halen & brengen, openen & sluiten? 

• We willen zo min mogelijk drukte om de school. Daarom hanteren we andere schooltijden. 
De leerkracht is vanaf 8.00 uur in de klas, er is een inlooptijd van 8.00 tot 8.30 uur. Vanaf 
8.30 uur start de schooldag en verwachten we dat dan alle leerlingen er zeker zijn. Ophalen 
kan vanaf 15.00 uur. We laten de kinderen gespreid naar buiten lopen, daar zitten enkele 
minuten tussen. Het kan dus wat langer duren voordat u uw kind bij de poort kunt ophalen. 
Kinderen vanaf groep 5 t/m 8 gaan zoveel mogelijk alleen naar school en naar huis.  

• Leerlingen die een broertje of zusje in de groepen 1 en/of 2 hebben, halen die eerst op en 
komen vervolgens samen naar buiten. Spreek goed af met uw kind bij welke poort u de 
komende periode staat. 

• In de bijlage vindt u een plattegrond waarop u in één oogopslag kunt zien hoe we het halen 
en brengen organiseren.  

• We gebruiken de vier poorten en alle in- en uitgangen van de gebouwen. Dat gebeurt op 
basis van de beginletter van de achternaam, kijk goed op de plattegrond wat uw vaste breng 
en ophaalpunt voor de komende periode is.  

• Leerlingen van de groepen 1 en 2 worden op het schoolplein in diverse zones verzameld 
door personeel. Die lopen vervolgens met de leerlingen naar binnen.   

o We vragen om uw kind(eren) zoveel mogelijk alleen naar school te sturen. Wanneer 
dit écht niet anders kan, mag er maximaal 1 ouder per gezin mee. Alle leerlingen 
worden afgezet bij de desbetreffende poort van het schoolplein.  

o Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 lopen zelf het schoolgebouw binnen.  

Bijzonderheden:    
 

➢ Ouders mogen niet in het schoolgebouw of op het schoolplein komen. 

➢ Wij willen er alles aan doen om zoveel mogelijk rust en afstand in en om de school te creëren. 
Daar hebben we uw medewerking hard voor nodig. Dus: kom alleen indien noodzakelijk, houd 
rekening met de schoolafspraken en houd afstand!  

➢ Wij gaan er in principe vanuit dat leerlingen in de leeftijd van groep 5 t/m 8 geheel zelfstandig 
naar school kunnen komen. Zonder ouders dus.  

➢ Kom zo min mogelijk met de auto! Pak de fiets of kom te voet waar mogelijk.   

 ➢ Voor de looproutes verwijzen wij u naar de plattegrond. 
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3. Met wie komt mijn kind op school in contact?   

• Met zo min mogelijk volwassenen. De halve groep is aanwezig en de eigen groepsleerkracht. 
Ook onze onderwijsondersteuners zijn actief. We weren externen en andere betrokkenen 
voorlopig zoveel als mogelijk. Onze leerkrachten zijn alert op afstand, tussen elkaar en ook 
waar haalbaar naar leerlingen toe. 

• Personeelsleden met klachten komen niet werken op school. Wij hopen van harte dat onze 
teamleden gezond en vitaal blijven, zodat alles volgens planning kan verlopen.   

• De schoonmaak wordt geïntensiveerd en er zijn extra schoonmaakmaterialen aangeschaft 
om de school zo hygiënisch mogelijk te houden. 

• De richtlijn is als volgt:  
o 1,5 meter afstand tussen kinderen: niet nodig. 
o 1,5 meter afstand tussen leerkracht en kind: zoveel als mogelijk.  
o 1,5 meter afstand tussen volwassenen: altijd 

Bijzonderheden:  
  

➢ De komende periode zijn er geen vakleerkrachten, pedagogisch medewerkers op school 
werkzaam. Zo min mogelijk externen. We maken een uitzondering voor Evelien en Inge. Wij vinden 
beweging echt heel belangrijk en hebben voldoende fysieke ruimte om op een verantwoorde wijze 
te sporten met onze leerlingen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de gymlessen in de 
gymzaal gegeven worden. Totdat er duidelijkheid is gaan we met de kinderen buiten op het 
schoolplein gymmen.   

➢ Natuurlijk  vieren we de verjaardag van uw kind op school. Dat doen we dan zonder traktaties.  

 

4. Wat doet mijn kind op de dagen dat hij/zij niet op school is?     

• Uw kind werkt thuis aan schooltaken. Dit start weer vanaf woensdag 6 mei. We pakken door 
op de eerder ingeslagen weg. Leerkrachten zorgen dat leerlingen thuis vooruit kunnen. 
Instructie en hulp op maat zal op school plaatsvinden, in-oefening vooral thuis. De 
leerkracht informeert u en uw kind over het te maken werk.   

• Een aantal leerlingen hebben hun schoollaptop nu thuis. De komende periode is voor een 
aantal leerlingen de laptop op school én thuis nodig. Hierover ontvangt u nadere informatie 
van de leerkracht(en) van uw kind(eren). Indien de laptop mee op en neer gaat met uw kind, 
dan vragen wij dat u er aub veilig en verantwoord gebeurt, zodat er geen schade aan komt. 
Wij rekenen op verantwoordelijk gedrag en spreken onze leerlingen daar ook op aan. 

Bijzonderheden:  
  

➢ Alle leerlingen, zonder klachten, worden op school verwacht. Indien u uw kind niet naar school 
laat gaan, wordt daar geen extra programma voor gemaakt door de leerkracht. Uw kind maakt dan 
gewoon huiswerk, dat de rest van de groep ook krijgt.  

➢Op 6, 7 en 8 mei werkt uw kind thuis aan schoolwerk. Leerkrachten zijn dan op school druk met 
voorbereidingen voor de heropening aan de slag en minder online en telefonisch beschikbaar dan u 
voor de meivakantie van ons gewend was. Dank voor uw begrip!   

➢ Het is fijn als u uw kind stimuleert om thuis ook aan schooltaken te werken. De leerkracht doet 
dat natuurlijk ook. Zorg zeker ook voor gezelligheid en voldoende ontspanning op zijn tijd!    
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5. Mijn partner en/ of ik werken in een vitale functie. Zorgt school voor opvang?  

• School blijft verantwoordelijk voor de opvang van kinderen met ouders werkzaam in een 
vitaal beroep. Deze leerlingen zijn gewoon in de groepsverdeling meegenomen, maar 
wellicht dus meerdere dagen van de week op school. Zij worden dan toegevoegd aan de 
eigen groep. Er is geen apart ‘opvang-groepje’ meer. Opvang op school geldt alleen onder 
schooltijd. Na schooltijd verzorgt de Kinderopvang (BSO) de opvang. Op vrijdag is dat na 12 
uur.    

Bijzonderheden:  
 

➢ Het blijft zo dat u moet aanmelden voor opvang. De opvang op school start weer vanaf 
woensdag 6 mei. Bent u werkzaam in een vitale beroepsgroep en moet uw kind meerdere dagen 
dan ingepland op school worden opgevangen? Dan stuurt u een mail om dit samen af te spreken. 
Zonder aanmelding via de mail is er geen opvang mogelijk. De directie informeert de leerkrachten.  
Mailen graag vóór 6 mei naar: bs.de.sporckt@xpectprimair.nl. 

 

6. Hoe onderhoud ik contact met de leerkracht als ik niet in de school (of op het plein) mag komen 
als ouder? 

• Zoals u in de afgelopen periode ook hebt gedaan. Onze leerkrachten werken vanaf 11 mei 
weer op school. Zij zijn bereikbaar per mail en ook via het telefoonnummer van school, 
onder lestijd. Als er bijzonderheden zijn m.b.t. uw kind, zoekt de leerkracht per mail of 
telefonisch contact met u. In een aantal gevallen kan er ook met videobellen een gesprek 
gevoerd worden. Elkaar treffen voor een persoonlijk gesprek, is voorlopig niet mogelijk.  

Bijzonderheden:  

 

➢ We volgen in het onderwijs de adviezen en richtlijnen van het RIVM. Tussendoor stellen we bij 
waar nodig. We weten nog niet wat de ontstane situatie exact betekent voor bijv. de eindmusical 
van groep 8 en willen niet op de feiten vooruit lopen. Wanneer blijkt dat ouders langdurig niet op 
school mogen komen, zoeken wij naar creatieve oplossingen. 

 

7. Hoe gaat school alle gemiste onderwijstijd inhalen? 

• Niet. Wij zijn blij om onze leerlingen weer te mogen ontvangen. In de eerste plaats zijn wij 
vooral erg nieuwsgierig hoe het met hen gaat. De komende periode willen wij benutten om 
weer opnieuw aan elkaar en de schoolstructuur te wennen zodat we lekker kunnen leren. 

• We zullen op allerlei manieren de ontwikkeling van onze leerlingen in beeld gaan brengen. 
Niet met als doel om dit te beoordelen maar met als doel om zo goed mogelijk aan te kunnen 
sluiten en te bepalen wat we aan gaan bieden, hoe we dat gaan doen en wanneer we dat 
gaan doen. Kinderen zijn thuis geweest, maar hebben niet stil gezeten. Verschillen tussen 
leerlingen zullen soms groter geworden zijn. Een uitdaging voor ons, maar die gaan wij graag 
aan. Dat hoeft niet in 3 weken. Daar nemen wij de tijd voor. 

• Om de onderwijstijd te maximaliseren kiezen we ervoor om de CITO E-toetsen niet af te 
nemen. We zorgen dat we op een andere manier de ontwikkeling van de leerlingen in kaart 
brengen, zodat we kunnen werken vanuit de nieuwe beginsituatie.  

• De studiedag van 17 juni vervalt, dit wordt een reguliere lesdag.  

• De schoolfotograaf wordt geannuleerd. 
 

Bijzonderheden:  
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➢ Als team nemen wij de tijd om te observeren hoe onze leerlingen terugkomen nadat we ze 7 
weken niet fysiek hebben ontmoet. We gaan keuzes maken m.b.t. eventuele toetsen en rapportage 
e.d. Wij waarderen het als u ons de tijd geeft om dit weloverwogen te doen.  

➢ Over de sportdag en het schoolkamp voor groep 8 informeren we u later. 

➢ Wanneer school zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind, zal de leerkracht dit met u 
bespreekbaar maken.   

➢ Op dit moment is het team, in overleg met de MR, bezig met de kalender van het volgende 
schooljaar. Als deze definitief is, communiceren we deze met u. 
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