
 

 
 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april is aangegeven dat de scholen na de meivakantie 

deels open zullen gaan. Als school zijn we heel blij om de kinderen weer te kunnen ontvangen op 

school. De gedeeltelijke opening levert vragen op bij u als ouders en bij teamleden hoe dit het beste 

praktisch kan worden uitgevoerd.  En hoe het staat gesteld met de veiligheid van de kinderen en de 

teamleden. Daarbij staat uiteraard voor het bestuur van de Laurentiusstichting en bij ons als 

directie de veiligheid van de kinderen en de teamleden. Met elkaar staan we voor de uitdaging om 

het onderwijs zo in te richten dat er fysiek onderwijs kan worden gegeven in combinatie met het 

onderwijs op afstand. Daarbij dienen we ook rekening te houden met kinderen en 

personeelsleden die tot de risicogroep behoren.  

Al deze factoren maken dat er keuzes moeten worden gemaakt over tal van vraagstukken. Hierbij 

zullen we steeds met elkaar moeten bekijken wat in de praktijk werkt en tevens wat haalbaar is 

en waar aanpassingen nodig zijn. U ontvangt vandaag het plan over hoe wij het onderwijs na de 

meivakantie gaan organiseren. Wij zullen tijd nemen om het plan uit te voeren, er van te leren en 

waar nodig bij te stellen. We voorspellen dan ook dat we de eerste weken vooral met elkaar. We 

voorspellen dan ook dat we de eerste weken vooral met elkaar moeten gaan zoeken naar de juiste 

vorm om daarna gestroomlijnder verder te gaan. Dit plan zal voornamelijk duidelijkheid moeten 

scheppen en als fundament dienen voor het zo goed mogelijk aanbieden van het onderwijs aan de 

kinderen binnen de veiligheidsnormen.  

 

In de afgelopen periode heeft het onderwijs steeds met spoed moeten reageren op de nieuwe 

maatregelen die er vanuit de overheid zijn besloten. Ook nu vraagt het openen van de scholen en het 

tijdsbestek waarin dat moet plaatsvinden veel van de medewerkers. Om het team de ruimte te geven 

om gezamenlijk voorbereidingen voor deze nieuwe manier van onderwijs te treffen, zal de school 

vanaf donderdag 14 mei open zijn voor de leerlingen. Op deze manier kunnen de leerkrachten uw 

kind(eren) goed voorbereid en vol energie weer ontvangen want ook de komende periode gaat veel 

van hen vragen doordat zij tegelijkertijd fysiek onderwijs, thuisonderwijs en de noodopvang moeten 

gaan realiseren. Wij doen hierbij een beroep op uw begrip in dezen voor de openstelling vanaf 

donderdag 14 mei. Tevens spreken wij onze dank en waardering uit voor de rol die u als ouder op 

u heeft genomen in de afgelopen tijd. Het heeft veel van ons allen gevraagd en dit zal naar alle 

waarschijnlijkheid nog even veel van ons blijven vragen. Hopelijk kunnen wij deels wat ruimte aan u 

geven als de kinderen deels weer naar school komen en de instructie door de leerkrachten gegeven 

wordt. Tevens spreken wij onze dank en waardering uit voor de rol die u als ouder op uw heeft 

genomen in de afgelopen tijd. Het heeft veel van ons allen gevraagd en dit zal naar alle 

waarschijnlijkheid nog even van onze blijven vragen. Hopelijk kunnen wij deels wat ruimte aan uw 

geven als de kinderen deels weer naar school komen en de instructie door de leerkrachten gegeven 

wordt. 

 

Op woensdag 13 mei krijgen de kinderen oefeningen om thuis aan de slag te gaan met 

herhalingsstof, oefenstof o.a. via Muiswerk of Basispoort. Vanaf donderdag 14 mei openen we de 

deuren om de kinderen te kunnen ontvangen. 
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Het plan is geschreven door de directie in samenwerking met het team en de 

medezeggenschapsraad.  

 

Bericht vanuit de Rijksoverheid onderwijs, cultuur en wetenschap 

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Scholen in het 

basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen na de meivakantie hun deuren 

weer. Basisscholen halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij zoveel als mogelijk 

50% van de tijd naar school. Leerlingen krijgen dus ongeveer de helft van hun lestijd les op school, in 

halve groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Er zijn verschillende definities in de 

media opgedoken over halve groepen, wij gaan uit van de groepen echt halveren en op verschillende 

dagen deze groepen fysiek onderwijs geven. Verdere toelichting leest u later in deze brief. 

Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor 

kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen 

wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De 

huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, niezen en hoesten in de elleboog en met 

regelmaat handen wassen blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of 

die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) 

komen niet naar school. 

De buitenschoolse opvang (BSO) voor de kinderen die hier al gebruik van maakten, volgt hetzelfde 

regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op de dagen dat kinderen 

fysiek naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de 

eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders (Bron: Rijksoverheid OCW). 

Wat betekent dit voor de dagindeling van de kinderen en ouders van de Christoffel? 

Voor de Christoffel betekent dit dat we met halve groepen van 08.30 tot 14.00 uur op 4 dagen per 

week gaan werken op basis van alfabet. De ene helft van de groep (groep A) krijgt dan op maandag 

en donderdag les op school. De andere helft (groep B) op dinsdag en vrijdag. De woensdag krijgen 

alle leerlingen thuis onderwijs op afstand. Groep A zijn de leerlingen met een achternaam beginnend 

met de letters A t/m K en zij zullen dus op maandag en donderdag op school zijn. Groep B zijn de 

leerlingen met een achternaam beginnend met de letters L t/m Z en zij zullen op dinsdag en vrijdag 

naar school gaan. Deze indeling maakt dat kinderen uit hetzelfde gezin op dezelfde dagen school 

hebben en aansluitend naar de BSO kunnen indien wenselijk. We kunnen ons voorstellen dat er 

vanuit kinderen en ouders mogelijk wensen zijn om bij vriendjes en vriendinnetje geplaatst te 

worden in deze moeilijke tijd. We begrijpen deze wens zeer maar de logistieke kant qua haalbaarheid 

weegt op dit moment zwaarder. We begrijpen dat dit lastig is maar moeten helaas aangeven dat de 

indeling voor dit moment vast staat.  

 

Rooster voor komende weken 
Groep A = achternaam beginnend met letter A t/m K 
Groep B = achternaam beginnend met letter L t/m Z 

 
Ma 11 mei Geen school Geen school 

Di 12 mei Geen school Geen school 

Woe 13 mei Thuisonderwijs Thuisonderwijs 

Do 14 mei Groep A op school Groep B thuisonderwijs 

Vr 15 mei Groep B op school Groep A thuisonderwijs 

 



Ma 18 mei Groep A op school Groep B thuisonderwijs 

Di 19 mei Groep B op school Groep A thuisonderwijs 

Woe 20 mei Thuisonderwijs Thuisonderwijs 

Do 21 mei Hemelvaart Hemelvaart 

Vr 22 mei Hemelvaart Hemelvaart 

 
Ma 25 mei Groep A op school Groep B thuisonderwijs 

Di 26 mei Groep B op school Groep A thuisonderwijs 

Woe 27 mei Thuisonderwijs Thuisonderwijs 

Do 28 mei Groep A op school Groep B thuis 

Vr 29 mei Groep B op school Groep A thuis 

 

Schooltijden 

We streven ernaar om alle kinderen 5,5 uur fysiek onderwijs per twee dagen te geven. Door te 

werken met een continurooster komen we hiermee op het aantal uur dat voor de sluiting ook werd 

gehanteerd qua lestijd. De overige uren wordt onderwijs op afstand gegeven. Het onderwijs op 

afstand zal voornamelijk verwerking en herhaling zijn van wat de kinderen op school hebben geleerd 

tijdens de instructies. Omdat we de overblijf zelf moeten verzorgen, zullen we in deze periode 

andere schooltijden aanhouden. De kinderen zijn van 08.30 tot 14.00 uur welkom op school. De BSO 

zal de kinderen aansluitend van school ophalen. Wanneer de maatregelen versoepelen zullen we 

uiteraard opnieuw naar deze indeling kijken. 

 

Het brengen en halen van de kinderen gebeurt alleen via het schoolplein met anderhalve meter 

afstand tussen de ouders. Ouders kunnen helaas tot aan de zomervakantie niet meer in de school 

aanwezig zijn. Mocht u vragen hebben dan kan u dit het best via de telefoon of per mail stellen. 

Fysiek contact tussen leerkrachten en ouders is helaas niet mogelijk. Ook onderling zullen ouders 

contact moeten vermijden. Wanneer u uw kind naar school brengt, kom dan zoveel mogelijk alleen. 

We doen daarbij een sterk beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel om deze afstand ook tot 

elkaar aan te houden. We zullen voor de groepen 3 t/m 8 een langere inlooptijd van 08.20 tot 08.45 

aanhouden wat betreft het brengen van de kinderen met de vraag om kort en bondig buiten afscheid 

te nemen en bij het halen direct naar huis te gaan. Blijf dus niet op het schoolplein met elkaar staan 

praten of laat de kinderen niet nog even op het schoolplein spelen. Spreek met uw zoon of dochter 

die zelfstandig naar school gaat af, dat hij/zij ook direct naar huis gaat en niet op het schoolplein blijft 

praten of spelen. Dit klinkt erg streng maar we benadrukken dit extra omdat dit in ieders belang is. 

We vertrouwen erop dat u hier ook zo instaat.  

Kom alstublieft op tijd en houd afstand van elkaar. Daarnaast verzoeken wij de kinderen waarbij dit 

mogelijk is, zoveel als mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Mocht u de kinderen met de 

auto naar school brengen, willen wij u verzoeken de straat van school te vermijden met de auto. Zo 

geven we met elkaar fietsers meer ruimte om de 1,5 meter afstand onderling uit te voeren. We 

proberen het halen en brengen zo goed mogelijk te stroomlijnen, maar hebben uw hulp hier hard bij 

nodig.  

• groep 1-2 
De kinderen van groep 1-2 worden tussen 08.20 en 08.30 uur op school verwacht. De ouders 
mogen de kinderen naar de buitendeur van het lokaal brengen bij de groepen kA-kB-kC-kD. Het 
uitdrukkelijke verzoek om buiten kort afscheid te nemen van uw zoon of dochter en het plein 
direct weer te verlaten. Hierbij zal anderhalve meter worden toegepast en dit wordt visueel 
aangegeven. De ouders van groep kF brengen hun kind(eren) naar de zij-ingang van het 
voetbalplein waar de leerkracht staat te wachten. De ouders van groep kE brengen hun kind naar 



de ingang van de nieuwbouw op het zandbakplein. Om 08.30 uur lopen de collega’s van groep kE 
en groep Kf met de groep naar de klas. Om 14.00 uur kunt u uw kind(eren) op dezelfde plek weer 
ophalen. Het verzoek om direct bij het wegbrengen van uw zoon of dochter het schoolplein te 
verlaten en niet voor de ramen te gaan zwaaien. Goed om ook alvast deze nieuwe afspraken te 
bespreken met uw kind, zodat de kinderen ook weten wat ze van u kunnen verwachten. Dat 
voorkomt teleurstellingen. Kinderen die te laat zijn kunnen enkel via de hoofdingangen 
zelfstandig naar binnen. Zorg dus dat u op tijd bent zodat het voor de kinderen rustiger verloopt. 
 

• Groep 3-8 
De kinderen uit groep 3-8 komen zelfstandig via de twee hoofdingangen op het voorplein de 

school binnen. Om het enigszins te spreiden zullen we een langere inlooptijd hanteren van 08.20 

uur tot 08.45 uur. Aan het eind van de schooldag begeleiden de leerkrachten van de groepen 3 

en 4 hun kinderen tot aan de deur van het voorplein waarna ze zelfstandig naar buiten lopen. 

Het verzoek aan de ouders van groep 3-4 om op het voorplein te wachten op de kinderen op 

ruime afstand van de deuren om opstoppingen te vermijden. De ouders van de kinderen van 

groep 5 t/m 8 mogen enkel achter het hek wachten. Zorg ook hierbij dat u onderling de 

anderhalve meter afstand hanteert. Het zou fijn zijn, indien mogelijk, voor de oudere kinderen 

om zelfstandig naar school te gaan. 

 

Tandartsbezoek of doktersbezoek 

Om zoveel mogelijk beweging in de school te vermijden vragen wij u om eventuele 

tandartsafspraken of doktersafspraken na schooltijd te maken. Lukt dit niet dan de vraag om de tijd 

tijdig door te geven aan de leerkracht of aan onze administratie. Op die manier kunnen we zorgen 

dat uw kind in de hal kan wachten zodat hij/zij direct met u mee kan.   

 

Weekindeling per groep met leerkracht 

Een aantal leerkrachten moet vanaf huis thuisonderwijs aanbieden omdat zij in een kwetsbare groep 

vallen. Voor deze leerkrachten zullen we ons best doen om, waar mogelijk, andere collega’s in te 

zetten. Dit is helaas niet voor alle dagen te realiseren. De ouders van de groepen die dit betreft zullen 

we via Social Schools op de hoogte brengen van de indeling voor de komende drie weken. Op de 

dagen dat er geen leerkracht beschikbaar is, zullen de kinderen thuisonderwijs krijgen waarbij er 

online les zal worden gegeven. Wij begrijpen dat dit erg lastig is voor u als ouders maar wij zien 

helaas geen andere oplossingen.  

 

Afscheid nemen van de kinderen 

Als ouder mag u dus niet in de school komen. Voor de ouders van kleuters geldt dus ook dat uw kind 

zelf  de jas of tas opbergt eventueel met hulp van de leerkracht. Wij verzoeken u dringend om niet te 

blijven hangen op het schoolplein of voor de ramen. Heb vertrouwen in de leerkrachten en de school 

dat we zo goed mogelijk zorgen voor uw kind en bij twijfel u altijd even op de hoogte stellen.  

Wat doen we tijdens de lessen? 

We zullen voornamelijk in het begin bezig zijn met het sociaal- emotioneel welbevinden van de 

kinderen. Het zijn bijzondere tijden en hier is aandacht voor nodig om dit te verwerken. Elk kind 

heeft dit op zijn eigen manier ervaren. Ook zullen de kinderen weer zin hebben om nieuwe dingen te 

leren waar wij ze in gaan ondersteunen en begeleiden. De lessen zullen voornamelijk worden 

ingericht met instructies voor rekenen en taal wat vervolgens zal worden gemaakt door de kinderen 

tijdens de dagen dat zij thuisonderwijs ontvangen. 



Wanneer uw kind niet naar school brengen? 

Is uw kind verkouden of ziek? Dan kan hij/ zij niet naar school komen. Kinderen met een 

pollenallergie zijn welkom, mits er niet voortdurend een loopneus aanwezig is. Mocht uw kind 

onverhoopt klachten ontwikkelen gedurende de dag of hebben wij twijfels over de gezondheid dan 

zullen wij contact met u opnemen met de vraag om uw zoon of dochter op te halen. Kinderen die 

vallen onder de risicogroep zijn extra kwetsbaar waardoor wij adviseren om deze kinderen ook niet 

naar school te brengen. Gelieve uw kind wel ziek te melden via Social Schools. Mocht u zelf, om 

welke reden dan ook, uw kind niet naar school willen brengen dan horen we dat graag van u via 

Social Schools. Voorlopig zal leerplicht hier nog niet op handhaven.  

 
Hoe zit het met leerkrachten die ziek zijn of niet kunnen werken? 

▪ Personeelsleden met gezondheidsklachten (volgens richtlijnen van het RIVM) blijven thuis; 

▪ Medewerkers die kampen met griepachtige klachten blijven thuis en kunnen worden getest op 

het coronavirus; 

▪ Medewerkers die behoren tot de risicogroep (volgens richtlijnen van het RIVM) werken vanuit 

huis.  
 

Als een (vervangende) groepsleerkracht niet inzetbaar is of door ziekte is uitgevallen en er geen 
vervanging beschikbaar is, dan vervalt het fysieke onderwijs voor die groep. Er zal thuisonderwijs 
worden georganiseerd waarbij er volgens een dagprogramma wordt gewerkt en er, indien mogelijk, 
instructie via Teams zal worden verzorgd. De leerlingen blijven dan in ieder geval thuis en worden 
niet verdeeld over de school. Indien dit zich voordoet wordt u hierover via Social Schools ingelicht.   
 

Wat doen we met bewegingsonderwijs?  

Gymlessen kunnen gegeven worden aangezien sporten onder de twaalf jaar is toegestaan, 
maar volgens de richtlijnen van het RIVM alleen buiten (douchen mag niet). De gymdocenten gaan 
kijken naar de mogelijkheden om buiten gym te geven.    

 
Wat doen we met de noodopvang?  

De noodopvang voor leerlingen van ouders met een vitaal beroep blijft bestaan. Deze leerlingen 
zullen opgevangen worden in de groepen tot 14.00 uur. Dit is in principe in hun eigen klas maar 
wanneer het aantal leerlingen daarmee te groot wordt in de klas kan de leerling ook in een andere 
groep worden ondergebracht. Ouders die nu al gebruik maken van de noodopvang zullen hierover 
nog een bericht ontvangen. Andere ouders die ook aan de criteria voldoen en waarbij er echt geen 
opvang mogelijk is kunnen dit aangeven middels een bericht naar administratie@christoffel.nl. Wij 
zullen u aanvraag dan in behandeling nemen. Het is wegens de voorbereidingen en het herinrichten 
van de klaslokalen niet mogelijk om noodopvang aan te vragen voor maandag 11 mei. Vanaf 
woensdag kunnen de kinderen weer ondergebracht worden bij de noodopvang van 08.30 tot 12.00 
uur. 
 

Hoe zit het met de extra hygiëne op school?  

De richtlijnen van het RIVM blijven gelden (handen wassen, geen handen schudden, niezen in de 
ellenboog, enz.). Extra zeep en papieren handdoeken zijn besteld en zullen voordat de school weer 
open gaat aanwezig zijn. De schoonmaak ontwikkelt voor de stichting aparte richtlijnen. Deze komen 
op korte termijn voor ons beschikbaar en vanaf  11 mei implementeren we deze op de scholen. Wat 
deze richtlijnen exact inhouden wordt door het stafbureau besproken en voor alle scholen van de 
Laurentius uitgerold. Tijdens de schoolsluiting zijn alle gebouwen extra schoongemaakt. Daarmee 
kan de focus bij de heropening vooral komen te liggen op de hygiëne.   
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