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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De school gaat weer helemaal open. 
 
Het bestuur van De Kraanvogel volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM en het protocol 
Opstart Basisonderwijs van de POraad. 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing 
op de scholen in het basisonderwijs:  
 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 
worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij 
contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.  
9. Bij de uitvoering van het beleid wordt de medezeggenschapsraad betrokken. 
 
Hoe gaat het verder tot de zomervantie 
 

• Alle eerder gemaakte afspraken, die wij gecommuniceerd hebben, blijven van kracht. 
Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten, waaronder 
enkele aanpassingen. 

• Nu De Kraanvogel weer 100% open gaat voor de kinderen, blijven we tot de 
zomervakantie het continurooster hanteren voor alle groepen. We kiezen nu voor 
dit rooster, omdat er geen ouders in de school mogen komen en wij het overblijven 
“oude stijl” niet kunnen organiseren.  
(Na de zomervakantie verwachten we dat we wel weer het overblijven, zoals we dat 
gewend waren, op te kunnen starten en daarom zullen we u over een aantal weken 
vragen wie er weer kan helpen bij het overblijven). 

• Dit betekent dat de kinderen alle dagen van 8.30 – 14.00 u op school zijn.  
• Mocht dit voor de jongste kinderen een te lange schooldag zijn, dan kunnen zij eerder 

opgehaald worden.  
• De inloop blijft van 8.15 tot 8.30 u. 
• De kinderen blijven door de huidige ingang naar binnen gaan en kunnen weer op 

dezelfde plaats als nu, opgehaald worden. 
• Leerlingen blijven thuis bij klachten van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten/niezen, 

benauwdheid of koorts. 



• Bij Corona-achtige klachten wordt het kind en de eventuele broertje(s) en zusje(s) 
opgehaald door de ouder(s)/verzorger(s). 

• De dagelijkse intensieve schoonmaak blijft gehandhaafd. 
• Vanaf 8 juni is er geen afstandsonderwijs en is er geen noodopvang meer. 
• Kinderen mogen nog steeds niet trakteren. 
• Scholen wordt geadviseerd om terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals 

schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Toch willen we de 
musical voor groep 8 in aangepaste vorm laten doorgaan. Waarschijnlijk kunnen bij 
de opvoering alleen ouder(s) en broers en zussen, die niet meer in de 
basisschoolleeftijd zijn, de opvoering ’s avonds bijwonen. Eventuele jongere broertjes 
en zusjes kunnen de generale repetitie onder schooltijd zien. 

• I.p.v. een schoolreisje, zullen we mogelijk een wateractiviteit voor de kinderen 
organiseren. 

 
Pauzes 
Groepen gaan apart van elkaar naar buiten. 
Groep 7/8 heeft buiten pauze om 10.00 en middagpauze om 12.00 u. 
Groep 5/6 heeft buiten pauze om 10.15 en middagpauze om 12.15 u. 
Groep 3/4 heeft buiten pauze om 10.30 en middagpauze om 12.30 u. 
Groep 1/2 speelt buiten als de andere groepen binnen zijn. 
 
Gymtijden (op maandag, dinsdag en vrijdag) 
Groep 3/4 van 11.45 - 12.30 u 
Groep 5/6 van 12.30 - 13.15 u 
Groep 7/8 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. 
 
Externen op school? 
We willen de vaste gymstagiaires – die al dit jaar op school waren – weer toelaten. Zij 
werken dan buiten met de kinderen en kunnen dan verder met hun studieopdrachten. 
Bovendien kunnen zij dan in de pauzes ondersteunen met bewegingsopdrachten voor 
kinderen. 
Andere externen willen we zoveel mogelijk weren. Dat betekent ook dat we ervoor gekozen 
hebben, om voorlopig zelf de muzieklessen te verzorgen en niet de leerkracht van de 
muziekschool. 
 
Toetsen Van onderwijs op afstand… naar weer opstarten op school.  
De afgelopen weken was u als ouder nauw betrokken bij het thuisonderwijs. Ineens wordt er 
dan verwacht dat u uw kind aan het huiswerk zet, motiveert en helpt als er vragen zijn. U 
volgt de ontwikkeling van uw kind van heel dichtbij, bijvoorbeeld op het gebied van taal en 
rekenen. Ook ziet u of uw kind even geduldig kan wachten, zijn broertje of zusje helpt of hulp 
accepteert van u als ouder. Meer inzicht in de groei van uw kind is heel fijn. U weet dan beter 
waar u uw kind bij kunt helpen.  
 
Ook de leerkracht wil de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed kunnen blijven volgen. 
Wij geven graag wat meer informatie over het waarom van toetsen en vooral: waarom nú? 
Waar staat uw kind nu? Deze afgelopen weken zijn voor ieder kind anders geweest. Niet 
ieder kind heeft thuis evenveel kans gehad op afstandsonderwijs.  
 
De leerkracht zal de eerste periode gebruiken om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer 
fijn voelt in de klas. Als dat goed zit, wil de leerkracht ook weten waar uw zoon of dochter 
staat in zijn of haar ontwikkeling. Hiervoor gebruikt de leerkracht naast observaties 
verschillende toetsen. Zo ziet hij waar uw zoon of dochter bijvoorbeeld extra hulp bij kan 
gebruiken of juist extra uitdaging. 
 



Wat zeggen toetsen na zo’n periode van afstandsonderwijs?  
Iedereen houdt er natuurlijk rekening mee dat de resultaten anders zullen zijn dan wanneer 
het een gewoon schooljaar was, daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. De leerkracht 
zal de resultaten van de toetsen vooral gebruiken om te kijken naar de ontwikkeling van uw 
kind sinds de laatste afname (in januari/februari) en daarvoor. Is uw zoon of dochter harder 
of juist minder hard gegroeid dan verwacht mag worden in deze tijd? De leerkracht kan dan 
goed zien welke lesstof nog wat extra aandacht mag krijgen. En dat is dan ook het 
belangrijkste doel van de toetsen. 
 
Rapporten 
Alle kinderen (en ouders) hebben de afgelopen maanden hard gewerkt. Daarom kiezen wij 
ervoor om wel een rapport mee te geven aan het einde van het schooljaar. Een aantal 
onderdelen zal niet ingevuld worden wanneer er te weinig nieuwe bevindingen zijn. Het 
grootste gedeelte wordt gewoon ingevuld zoals u van ons gewend bent. Natuurlijk zijn wij 
niet de enigen die de kinderen begeleid hebben. Om u als ouders ook de gelegenheid te 
geven voor een aanvulling in het rapport, wordt er een extra bladzijde voor ouders 
toegevoegd. We zijn trots op de manier waarop iedereen zich ingezet heeft en nog steeds 
doet om het afstandonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. 
 
 
Voortgangsgesprekken (10-minutengesprekken). 
De oudergesprekken van dit jaar zullen digitaal gehouden worden via MS Teams. 
Ook ondersteuningsteamsgesprekken (OT-gesprekken) zullen we via deze weg houden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Bestuur, MR en Team, 
Jan Brouwer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


