
 

Beste ouder(s), verzorger(s) en alle kinderen van De Verrekijker,  
 
De regering heeft besloten dat de basisscholen vanaf 11 mei a.s. weer open gaan. We zijn blij dat we 
onze leerlingen weer kunnen ontmoeten in hun vertrouwde school en groep.  
Wel zijn aan deze openstelling verschillende voorwaarden en richtlijnen gesteld. Aangegeven is dat 
leerlingen de helft van de normale lestijd aanwezig mogen zijn. Hierdoor is ook maar de helft van de 
leerlingen tegelijkertijd in het gebouw.  
 
Binnen SKOLO hebben we gekeken naar een passend schema, verdeling van de lestijden en lesdagen. 
We hebben daarin overeenstemming gevonden. Dit model is in de GMR besproken en gisteravond 
hebben we het met de MR van de Verrekijker besproken. De MR staat achter onze keuzes. 
 

 Vanaf 11 mei tot......( in ieder geval tot 1 juni) zijn de schooltijden: Maandag-dinsdag-donderdag-
vrijdag van 8.30-15.00 uur 

 Op woensdag is er geen school. 

 Woensdag is de dag waarop leerkrachten hun lessen kunnen voorbereiden, thuiswerkopdrachten 
samenstellen, indien nodig contact met ouders kunnen opnemen etc.. 

 Leerlingen gaan dan maandag-donderdag (cohort 1) of dinsdag-vrijdag (cohort 2) de hele dag 
naar school. (50%) 

 Op basis van alfabet/gezinnen is een indeling gemaakt. Kinderen uit hetzelfde gezin gaan op 
dezelfde dag naar school.  

 Deze indeling blijft de komende 3 weken hetzelfde. 

 Er mogen maximaal de helft van de leerlingen aanwezig zijn in school. 

 Leerlingen moeten de helft van onderwijstijd naar school.  

 Door de schooltijden met 30 minuten te verlengen, voldoen wij aan deze richtlijn.  

 De schooltijden gelden voor de groepen 1 t/m 8. 

 Groep 1 en 2 gaan hierdoor wel wat meer tijd naar school, maar daardoor hoeven er voor deze 
doelgroep dan ook minder thuisopdrachten te komen. 

 Voor de dagen dat de leerlingen niet op school zijn krijgen zij thuiswerk opdrachten mee.  

 Het thuisonderwijs wordt beperkt. 

 We streven ernaar om de uitleg voor dit werk in de lessen al te verzorgen, zodat zij thuis aan het 
werk kunnen.  
 

  



Voor deze verdeling is gekozen omdat:  
- er zo min mogelijk bewegingen zijn in en rond de school; 
- het conform het protocol is; 
- het tegemoet komt aan wensen van ouders om langere tijd ruimte te krijgen om (thuis) te werken; 
- het aansluit bij de BSO tijden; 
- het de leerkracht de kans geeft om langer met dezelfde groep te werken en zo meer tijd krijgt voor 
sociale ontwikkeling, individuele gesprekken en observaties. (ipv dagdelen naar school). 
 
Na de meivakantie wordt u geïnformeerd over andere praktische en organisatorische zaken, zoals 
het gebruik van het gebouw, hygiëne etc. Dat vraagt nog veel overleg en afstemming.  
De belangrijkste richtlijnen en uitgangspunten staan genoemd op de poster in de bijlage.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens alle leerkrachten, jullie juffen en meesters,  
 
Edith Eusterbock 
 
 
Als bijlage ook toegevoegd:  

 “In de kijker” extra editie nr. 6 

 Poster: voorzorgsmaatregelen in onze school 

 Brief over de noodopvang in de meivakantie 
 
 
 
 
 
 

 
 


