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Lisse, 23 april 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

In deze zevende update leest u de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. de corona-crisis. 

 

Persconferentie 

De persconferentie van dinsdagavond 21 april is vast door velen gevolgd. We zijn blij dat er voorzichtig meer ruimte 

komt voor kinderen en jongeren en dat de scholen in het basisonderwijs hun deuren kunnen openen op 11 mei. 

We kregen van één van de ouders een filmpje hoe hun zoon reageerde op dit nieuws tijdens de persconferentie. Wat 

was hij blij. Wij ook, ik denk u eveneens. 

 

We informeerden u al in de maandelijkse nieuwsbrief, die gisteren verscheen. 

Toen hebben we u laten weten dat: 

 onze meivakantie, zoals gepland, duurt t/m dinsdag 5 mei. 

 er op vrijdag 24 april een ophaalmoment is m.b.t. het thuiswerk voor 6, 7 en 8 mei. Dit geldt voor álle 

groepen. 

 

De afspraken kent u inmiddels: 

1. We hebben een ‘timeslot’ ingesteld en de ouders verdeeld in 3 groepen: 

 10.30 - 11.00 Aangeenbrug tot en met Grisnich 

 11.00 - 11.30 Heemskerk tot en met Pater 

 11.30 - 12.00 Reijerkerk tot en met vd Zwan 

2. Één volwassen persoon per gezin. 

3. De tafels staan verspreid over het héle plein. 

4. We voeren een zgn. ‘poortbeleid’ d.w.z. maximaal drie ouders op het plein: 

 We kómen door de hoofdingang. 

 We gáán door het zijhek. 

5. Alleen een tasje pakken (is gestickerd); er staat niemand bij de tafel. 

6. De gelezen boeken uit de uitleenbibliotheek kunnen worden ingeleverd. Gebruikte tasjes hoeven niet te 

worden ingeleverd. 

7. Nieuwe bibliotheekboeken zijn in het nieuwe tasje bijgevoegd als u vorige week boeken inleverde. 

8. Als het schrift (bijna) vol is, kunt u bij de leerkracht een nieuwe bestellen via de mail. Hij/zij zorgt ervoor dat 

er een nieuw exemplaar in de tas komt. Volle schriften en werkboeken mogen alvast worden ingeleverd. Bij 

de terugkomst naar school willen we ze in ieder geval hebben. 

 

De school gaat weer open! 

De overheid heeft dinsdag 21 april besloten om het basisonderwijs weer open te laten gaan vanaf maandag 11 mei 

2020. Onze leerlingen mogen dan de helft van de tijd weer naar school, zodat kleinere groepen mogelijk zijn. Hoe deze 

maatregel precies vorm krijgt, heeft het kabinet aan de scholen zelf overgelaten. Vooraf willen we aangeven dat deze 

maatregel betrekking heeft op de periode van maandag 11 mei t/m vrijdag 29 mei 2020. De overheid zal in deze 

periode aangeven of deze maatregel dan gehandhaafd zal blijven of dat de scholen na 1 juni weer geheel open gaan. 

 

Onze aanpak is als volgt: 

1. We gaan werken in twee dagdelen: een morgen en een middag. Beide dagdelen duren even lang. 

2. We gaan per groep werken in twee subgroepen (groep A en groep B) die beide één dagdeel per dag naar 

school gaan. Dit wisselt per week zodat alle leerlingen beurtelings ’s morgens en ’s middags naar school gaan. 

3. We houden rekening met gezinnen: alle kinderen uit een gezin komen op hetzelfde moment naar school. 
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Overwegingen 

Na de oproep van premier Rutte hebben we hier uitvoerig en vroegtijdig over nagedacht. Álle vragen en suggesties 

(van ouders en teamleden) zijn besproken en overwogen. 

De leidraad was: Wat is goed voor onze kinderen, voor onze leerkrachten, voor de ouders? 

 

Het belangrijkste argument om te kiezen voor twee dagdelen i.p.v. wisselende dagen/weken naar school is het feit dat 

een kind op deze manier vrijwel iedere dag op school komt en daar contact heeft met de leerkracht en met de 

medeleerlingen. Met deze stap: 

 brengen we structuur aan in de schoolweek en het is een goede opstap naar een volledige schoolweek. 

 is thuiswerken niet meer nodig. Als we de kinderen om de dag naar school laten komen, moeten de 

leerkrachten thuisonderwijs blijven verzorgen en u als ouder ook. We kiezen er voor om het onderwijzend 

personeel weer de verantwoordelijkheid te laten dragen voor het onderwijs op school.  

 hebben we dagelijks contact met de kinderen. Dit komt het zicht op hun onderwijsbehoeften ten goede. 

 is overblijven op school niet nodig. Dit voorkomt allerlei maatregelen m.b.t. hygiëne, buitenspelen en 

pleinwacht (NB. TSO-ouders zijn niet toegestaan, dus dit zou een extra taak voor het personeel moeten zijn.). 

 

Het kabinet en de PO-raad adviseren om de kinderen hele dagen naar school te laten komen. Afgelopen woensdag 

heb ik een webinar gevolgd van de PO-raad. Tijdens dit webinar is duidelijk geworden dat het om een advies gaat. Het 

advies is bedoeld om te voorkomen dat ouders elkaar onnodig ontmoeten. Tussen de ochtendsessie en de 

middagsessie zit 3 kwartier. Voldoende ruimte voor ouders om elkaar niet te ontmoeten. 

 

Inhoud van de lessen 

We willen de dagdelen openen met een Bijbelles en daarna tijd inruimen voor een activiteit rondom het welzijn van 

de kinderen. Onze leerlingen hebben in de afgelopen weken een bijzondere tijd hebben meegemaakt. Zij waren 

beperkt in contacten met vriendjes en vriendinnetjes, maar ook met familieleden. Misschien hebben ze de spanning 

van ons geproefd. Het is van belang dat wij de komende periode genoeg tijd nemen om hier aandacht aan te besteden 

in de klas. Daarnaast werken we voornamelijk aan de hoofdvakken rekenen, taal en lezen. Natuurlijk wordt er, net 

zoals bij het thuiswerk, ook ruimte vrijgemaakt voor zaakvakken en creatieve opdrachten. In de gymzaal, het 

handvaardigheid- en computerlokaal wordt géén les gegeven. 

 

Concreet: 

 Deze opzet duurt van maandag 11 mei t/m vrijdag 29 mei. 

 Dagdeel 1: 08.30 - 11.30 uur; speelkwartier 10.00-10.15 (lokaal 1-4+14) 10.15-10.30 (lokaal 5-10+15) 

 Dagdeel 2: 12.15 - 15.15 uur; speelkwartier  13.45-14.00 (lokaal 1-4+14)14.00-14.15(lokaal 5-10+15) 

 Leerlingen uit één gezin gaan op hetzelfde moment naar school. De leerlingverdeling vindt u in de bijlage. 

Ruilen is niet gewenst. Is het desondanks nodig, dan alléén in overleg met de IB-er. 

 Op woensdag en vrijdag werken we van 08.30 - 11.30 uur. Op woensdag groep A, op vrijdag groep B v.v. 

 

En verder: 

In de volgende update (7-8 mei) informeren we u uitvoerig over de praktische invulling van  zaken als: 

 Pleinwacht (OOP en MT) 

 Afspraken over het gaan en komen 

 Afspraken fietsenstalling 

 Desinfectiemateriaal en (extra schoonmaak) 

 Oversteekdienst 

 Etc. etc. 

NB. Vrijdag 8 mei is er op de gebruikelijke tijden een inlevermoment. 
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Opvang 

Gedurende de nog resterende thuiswerkdagen is er onder de gebruikelijke voorwaarden opvang mogelijk. 

Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen geldt dat deze doorloopt 

tijdens de dagdelen dat zij geen leskrijgen op school. De opvang van kwetsbare leerlingen eindigt deze week en wordt 

vanaf 11 mei NIET vervolgd.  

Tijdens de officiële feestdagen en vakanties is onze school gesloten. Op die momenten bieden wij geen opvang. 

 

Privacy 

We hebben gemerkt dat buitenstaanders de web-lessen hebben bekeken.  

Juist vanwege de privacybescherming van onze leerkrachten hebben we deze geplaatst achter de inlog. Dit geldt ook 

voor de foto’s van uw kinderen. Het is niet de bedoeling dat de inloggegevens gedeeld worden met derden. Blijkbaar 

is dit toch gebeurd. Dat vinden we jammer! We willen u bij deze nogmaals dringend vragen ‘kies’ om te gaan met de 

inloggegevens en deze níet te delen. 

 

75 jaar bevrijding 

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding (1945-2020) krijgen alle kinderen en collega’s een aandenken. Deze breekbare 

verrassing willen we vrijdag uitdelen. Daarnaast zal er vrijdagmiddag een video-bijdrage (met waargebeurd 

oorlogsverhaal) op de site worden gezet onder het kopje Corona-nieuws. 

 

Tenslotte 

Na de meivakantie zal er een stap op de weg terug worden gezet. Opnieuw een intensieve, uitdagende en mogelijk 

ook moeilijke periode. We hopen dat de kinderen, u en wij nieuwe energie mogen opdoen om met goede moed 

voorwaarts te gaan. 

 

Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun aangezicht; 

want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten. 

(Deuteronomium 31:6) 

 

Rest mij u allen een fijne, welverdiende vakantie toe te wensen. 

 

Met een hartelijke groet van meester Romijn 

 


