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Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Het kabinet heeft bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, 
speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer open gaan. 
 
Wat is er besloten 
Het kabinet heeft onder andere het volgende besloten: 

• Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan 
vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de 
helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal 
onderwijs gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal 
onderwijs gaan nog niet naar school; 

• Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet 
meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is; 

• Er komt zo spoedig mogelijk een protocol van sociale partners beschikbaar. Daarin staan 
bijvoorbeeld de hygiëne-eisen, benutting van het gebouw en andere richtlijnen; 

• Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. VSO, TSO, BSO zijn alleen beschikbaar 
voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen; 

• De leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 
• Het personeel in de school houdt wel 1,5 meter afstand van elkaar en houdt zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen; 
• Leerlingen en personeelsleden met klachten 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. 
 
Werkwijze op De Kraanvogel 

• Kinderen gaan om de dag naar school 
• We houden in deze unieke situatie een continurooster aan, dat betekent lesdagen van 

8.30 tot 14.00 uur. Daardoor zijn er ook geen overblijfouders nodig. 
• Voor schooltijd wordt er niet buiten gespeeld. 
• Er is een inlooptijd van 8.15 tot 8.30 uur.  
• De eerste 2 dagen worden de kinderen aan het hek opgevangen door juf Ethel en 

meester Jan. De kinderen van groep 1 t/m 4 melden zich bij juf Ethel naast de 
koffiekamer en de kinderen van groep 5 t/m 8 bij meester Jan bij de vlag. 

• De kinderen hebben twee pauzes: één in de ochtend en één tussen de middag. 
• We proberen dat alle kinderen ook voldoende kunnen bewegen, voor groep 3 t/m groep 8 

betekent dit dat er op (bijn) alle dagen bewogen wordt onder leiding van meester Ernst 
Jan of meester Berend. 

• Alle groepen -behalve groep 1/2- gaan gesplitst worden. 
• Als de groep op school is, krijgt deze instructie voor het huiswerk van de volgende dag. 

De verwerking maken de kinderen de volgende dag thuis. Deze verwerking wordt als de 
kinderen weer op school komen, besproken. 

• De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.  
 
 
 
 



Materialen 
• Als de kinderen naar school komen nemen zij al hun schoolmateriaal mee (chromebooks, 

schriften en boeken). Als de kinderen naar huis gaan, nemen zij deze spullen weer mee 
naar huis.   

• Het vervoeren van chromebooks moet met beleid gebeuren. Liefst in een aparte plastic 
tas in de rugzak en niet bij b.v. een melkbeker. 

• De school gaat ervan uit, dat het vervoer en het gebruik van chromebooks zorgvuldig 
gebeurt. De vervangingskosten per chromebook zijn €275! 
 

Wanneer gaan de kinderen naar school 
Dit is het rooster na de meivakantie voor de eerste twee weken: 
 datum Welke groepen gaan naar school 
Maandag     11-5 Gr. 1-2 Gr. 3 Gr.5 Gr.7 
Dinsdag       12-5  Gr. 4 Gr.6 Gr.8 
Woensdag    13-5 Gr. 1-2 Gr. 3 Gr.5 Gr.7 
Donderdag   14-5  Gr. 4 Gr.6 Gr.8 
Vrijdag        15-5 Gr. 1-2 Gr. 3 Gr.5 Gr.7 
      
Maandag  18-5 Gr. 1-2 Gr. 4 Gr.6 Gr.8 
Dinsdag 19-5  Gr. 3 Gr.5 Gr.7 
Woensdag 20-5 Gr. 1-2 Gr. 4 Gr.6 Gr.8 
Donderdag 21-5 Hemelvaart De kinderen zijn vrij. 
Vrijdag 22-5 
      

In de week van Hemelvaart komt er vervolg-informatie over de volgende weken. 
 
Maatregelen 

• De groepen hebben niet gelijktijdig pauze, maar pauze volgens een bepaald rooster. 
• Er mogen geen ouders (opa’s en oma’s) in school komen. 
• Er mogen ook geen externen (b.v. muziekjuf, dyslexiebegeleider) in school komen en 

voorlopig ook geen (gym)stagiaires. 
• Iedere klas heeft een eigen in- en uitgang: De kleuters gebruiken de klasdeur ter hoogte 

van de zandbak, groep 3-4 gebruikt de gewone onderbouw-ingang, groep 5-6 gebruikt de 
zij-ingang bij de gymzaal en groep 7-8 gebruikt de hoofdingang. Voor de kleuters en de 
kinderen uit groep 3/4 is dit ook aangegeven met een eigen kleur. 

• In de klassen en bij de toiletgroepen staan zeeppompjes en worden papieren 
handdoekjes gebruikt.  

• De schoonmaak wordt geïntensiveerd. 
• We hanteren de basisregels t.a.v. hygiëne: handen wassen, hoesten/niezen in elleboog, 

gebruik van papieren zakdoekjes. 
• Kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, voor- en na het eten en na het 

buitenspelen. 
• Kinderen mogen helaas niet trakteren. 
• Geeft u de kinderen hapklaar fruit mee en gemakkelijk te openen (door de kinderen) 

bekers mee. 
• Voor groep 1/2 graag verschoning meegeven in een aparte tas die op school mag blijven. 

Graag daarin kleding die door de kinderen zelfstandig aan- en uitgetrokken kan worden. 
• De kinderen hangen hun jas aan de rugleuning van hun stoel en zetten hun tas onder de 

tafel neer, zodat zij het eten en drinken in de klas, aan hun eigen tafel, kunnen nuttigen. 

Consequenties voor het aanbod 

Er geldt een gereduceerd onderwijsaanbod, scholen hebben de ruimte om zelf keuzes te 
maken passend bij de situatie. 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
•    Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan niet door. 
• Het speerpunt ligt op het elkaar weer ontmoeten 
• Het onderwijs is zoveel mogelijk op de kernvakken (rekenen, taal, spelling, technisch en 

begrijpend lezen) gericht. 



• Het lesgeven gebeurt nu op school. 
• Er wordt niet meer door de leerkracht gewerkt in Teams, omdat de kinderen nu les krijgen 

op school. 
 
Pauzes 
Groepen gaan apart van elkaar naar buiten. 
Groep 7 of 8 heeft buiten pauze om 10.00 en middagpauze om 12.00 
Groep 5 of 6 heeft buitenpauze om 10.15 en middagpauze om 12.15 
Groep 3 of 4 heeft buitenpauze om 10.30 en middagpauze om 12.30 
Groep 1 /2 speelt buiten als de andere groepen binnen zijn. 
 
Gymtijden (op maandag, dinsdag en vrijdag) 
Groep 3 of 4 van 11.45 - 12.30 u 
Groep 5 of 6 van 12.30 - 13.15 u 
Groep 7 of 8 van 13.15 –14.00 u 
Het gymmen gebeurt buiten. Zorgt u ervoor, dat de kinderen kleding aanhebben, waar ze zich 
gemakkelijk in kunnen bewegen en zonder zich te hoeven omkleden. 
 
Thuisblijven 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat betekent dat je thuisblijft bij de 
volgende klachten: 
• Verkoudheid 
• Niezen 
• Hoesten 
• Keelpijn 
• Moeilijk ademen 
• Koorts 
Je mag pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) 
blijft iedereen in je huishouden thuis.  
 
Ophalen van kinderen 
Ouders gaan op verschillende plaatsen staan om zo elkaar de ruimte tijdens het ophalen te 
kunnen geven.  
Groep 1 en 2 bij de zandbak 
Groep 3 en 4 naast het klaslokaal 
Groep 5,6,7,8 op het voetbalveld 
Als de leerkracht van groep 1,2,3,4, u als ouder ziet staan mag uw kind naar u toe komen. De 
leerkrachten van groep 5,6,7,8 zullen ervoor zorgen dat deze kinderen om 14.00 uur naar het 
voetbalveld gaan. 
 
Noodopvang in de meivakantie 
Mocht u menen in aanmerking te komen voor noodopvang en deze nodig te hebben in  de 
meivakantie, stuur dan een mail naar school@dekraanvogel-vorden.nl . U ontvangt dan een 
formulier dat u ingevuld kunt indienen bij de gemeente. Zij regelen en coördineren dan de 
noodopvang. Op De Kraanvogel is tijdens de meivakantie geen noodopvang mogelijk. 
 
Na de meivakantie kan er ook gebruik worden gemaakt van noodopvang. Die vindt dan plaats op 
De Kraanvogel. Indien u hier gebruik van wilt maken, neem dan even contact op via  
school@dekraanvogel-vorden.nl 
  
Bij ziekte van de leerkracht 
Indien een leerkracht ziek is, zoeken we een vervanger bij het PON. Indien deze niet beschikbaar 
is, gaan de kinderen die dag(en) niet naar school 
 
Ten slotte 
Het zijn veel maatregelen. Dit doen we om de veiligheid van uw kind(eren) en die van het 
personeel zo veel mogelijk te waarborgen. We rekenen op uw begrip. 
 
 
 
 


