
 
Gedragsregels en afspraken part-time onderwijs 
(ingangsdatum dinsdag 12 mei 2020) 
 
 

 
8 mei 2020 

 
 
Beste ouders / verzorgers van ‘t Schrijverke, 
 
Op dinsdag 12 mei as. gaat de school na een periode van acht weken weer open. We zullen 
vanaf die datum part-time onderwijs verzorgen in shifts. De eerste twee weken doen we dat 
in twee shifts die om de dag aanwezig zijn op school van 8.30-12.30 uur. In ‘t Snipke van 29 
april jl. is daar al e.e.a. over geschreven. 
Via Klasbord is de indeling van de shifts reeds bekend gemaakt. U weet dus wanneer uw 
kind naar school kan komen. Let op: De leerlingen die in de shift zitten van donderdag 14 
mei, komen nu ook op dinsdag 12 mei naar school (wijziging 29 april). 
 
We organiseren part-time onderwijs met inachtneming van de vereiste 1,5 meter afstand 
tussen de leerling en de leraar. Leerlingen onderling hoeven deze afstand niet aan te 
houden. Wel is het zo dat we de groepen gescheiden moeten houden van elkaar. Dat alles 
vraagt een andere manier van omgaan met elkaar. Het is geen normale tijd, dus de 
vertrouwde ritmes en regels vervallen en worden vervangen door nieuwe gedragsregels en 
afspraken. 
 
Hieronder zijn de gedragsregels en afspraken opgenomen die gelden gedurende de periode 
waarin we part-time onderwijs verzorgen en die dus ingaan vanaf dinsdag 12 mei as. 
 
We verheugen ons erop de kinderen volgende week weer te mogen begroeten! 
Team OBS ‘t Schrijverke  
 
 
Algemeen 1,5 meter - gezondheid en Corona 
Afstand houden van 1,5 meter tot de leraar is in een basisschool niet gebruikelijk. Zowel de 
kinderen als de leraar zullen dat in het begin best lastig vinden. Wij verzoeken ouders van 
m.n. jongere kinderen om de 1,5 meter regel goed uit te leggen en kinderen daarmee voor te 
bereiden op de niet-normale situatie in de klas. 
 

● Leraren blijven op 1,5 meter afstand van de leerlingen; 
● Leerlingen blijven de tijd dat zij op school zijn met de eigen groep bij elkaar. Zij 

mogen niet mengen met kinderen uit andere groepen; 
● Ouders komen niet in het gebouw en ook niet op het plein; 
● Ouders kunnen alleen op afspraak op school terecht; 
● Leerlingen en leraren met de inmiddels bekende klachten (verkoudheidsklachten, 

verhoging / koorts, hoesten) blijven thuis; 



● Indien een leraar wegens (de bekende) klachten niet op school mag zijn, wordt 
geprobeerd vervanging binnen het eigen team te regelen. Wanneer dit niet mogelijk 
is blijven de kinderen thuis. Bij langdurige afwezigheid van de leraar (na twee dagen) 
wordt voorzien in een vorm van thuisonderwijs; 

● Leerlingen en leraren die in de risicogroep vallen, blijven na overleg met de directeur 
thuis. Kinderen uit de risicogroep krijgen thuisonderwijs op maat. 

 
 
Hygiënemaatregelen 
Evenals thuis zullen we ook op school strikte hygiëne maatregelen treffen. Deze 
maatregelen ook daadwerkelijk naleven vraagt iets van de discipline van leerlingen en 
leraar. We streven er naar om hier samen met de kinderen snel een routine in te krijgen. Het 
zou fijn zijn als jullie als ouders het belang van hygiëne met jullie kind bespreken en dat jullie 
samen onderstaande maatregelen doornemen. 
 

● Handen reinigen met water en zeep bij binnenkomst, bij vertrek, na toiletbezoek en 
voor en na het eten. Het geven van lessen handen wassen hoort er zeker de eerste 
dagen bij; 

● In elk lokaal zijn zeep en papieren handdoekjes aanwezig; 
● Hoesten / niezen in de elleboog, afstand houden van de leraar;  
● Deurklinken en kranen worden regelmatig extra gereinigd; 
● Elke groep heeft een eigen toilet (is visueel gemaakt); 
● Toiletgang afspraken: 1 leerling per keer, per klas; 
● Plasketting, plaseendjes e.d. worden niet gebruikt; 
● Leerlingen brengen geen speelgoed of ander materiaal van thuis mee naar school. 

Dus ook geen gymspullen; 
● Leerlingen beschikken op school zoveel mogelijk over ‘eigen schoolmateriaal’; 
● Laatjes van de leerlingen worden onder de tafel geschoven op de dag dat de leerling 

aanwezig is; 
● Leerlingen die nu chromebooks van school thuis hebben, houden die voorlopig thuis; 

 
 
Brengen en halen van de leerlingen 
De routine van het brengen en halen van kinderen zal vanaf volgende week ingrijpend 
anders zijn. Het is aan te bevelen dat ouders de wijzigingen met hun kind doorspreken. Met 
name waar het jonge kinderen betreft is dit van belang. 
 

● Vanaf groep 5 komen de leerlingen -indien mogelijk- zelfstandig naar school; 
● Kinderen van groep 1-4 worden door 1 persoon gebracht en gehaald; 
● Ouders zetten hun kind af bij het hek van de speelplaats (zie overzicht breng- en 

haalplekken). De leraren van groep 1-2 staan duidelijk in het zicht, maar wel met een 
visuele 1,5 meter begrenzing. Voor de duidelijkheid; Op het moment dat een kleuter 
niet zonder ouder naar de leraar wil / kan gaan, dan kan de leraar het kind niet komen 
halen om hem/haar vast te pakken/te troosten/op te vangen zoals we anders altijd doen. 



● Ook voor de leerlingen van groep 3-7 (locatie Luchen) zijn opstelplaatsen gemaakt 
waar de leraar duidelijk in het zicht staat, maar wel met een visuele 1,5 meter 
begrenzing. 

● De leraren staan van 8.20 tot 8.30 uur buiten op de kinderen te wachten. 
● De groepen 1-2 (locatie Luchen) en 1-8 (locatie Centrum) betreden de school via de 

eigen buitendeur van het lokaal; 
● De groepen 3-7 (verdieping Luchen) gaan in cohorten naar binnen.  
● Na schooltijd verzamelen de kinderen zich op dezelfde plekken en verlaten zij het 

schoolterrein via dezelfde hekken. 
 

 
Breng- en haalplek locatie Centrum 

Waar? Welke groepen? 

Kleine hekje Hr. van Grevenbroeckweg Kikkers - Vlinders 

Hek fietsenstalling Vissen - Libellen - Reigers - Scholeksters 

Hek grote plein Eendjes - Schildpadden - Salamanders 

 
Breng- en haalplek locatie Luchen 

Waar? Welke groepen? 

Hekje kleuterplein (bij afvalcontainer) Rupsen - Krekels 

Houten hekje Brinkje (grasveldje met boom) Lieveheersbeestjes  

Hek grote plein (bij klimrek) Zwaluwen - Lijsters - Uilen  

Hek hoofdingang - fietsenstalling Valken - Spechten  

Hek hoofdingang - speelzaal / renparcours Bijen 

 
 
Eten op school 

● Ouders wordt verzocht om eten / drinken (fruitpauze) mee te geven dat gemakkelijk 
zelfstandig kan worden genuttigd. Dus geen te strak afgesloten bekers en graag 
thuis het fruit schoonmaken; 

● Traktaties verjaardagen graag eerst afstemmen met de groepsleraar; 
● Ouders kunnen niet aanwezig zijn bij de verjaardagsviering in de klas. 

 
Onderwijsaanbod 

● Specifieke informatie over onderwijsaanbod tijdens en buiten de fysieke lesdagen 
om, is te lezen op Klasbord vanaf dinsdag 12 mei as. 

 
 
 



Diversen 
● Vanaf groep 3 worden jassen en tassen in de groepen bewaard zodat onwenselijke 

opstoppingen bij kapstokken worden voorkomen; 
● Omdat het onze opdracht is ervoor te zorgen dat kinderen uit verschillende klassen 

elkaar zo min mogelijk tegenkomen, spelen we gescheiden buiten.  
● Kinderen die op maandag, dinsdag en donderdag gebruik maken van de 

(nood)opvang door de school (12.30 - 15.00 uur), brengen hun eigen lunch mee van 
thuis. 

● Kinderen die gebruik maken van de opvang door de school tot 15.00 uur, verzamelen 
zich na afloop op het schoolplein. Ouders wachten buiten het hek van het 
schoolplein. 


