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School-herstart-boekje voor ouders en verzorgers. 
Maandag 11 mei mogen de scholen weer gedeeltelijk starten met het onderwijs. 
100% van de schooluren lesgeven aan 50% van de kinderen, zowel voor grote als 
kleine scholen. 

Daarvoor moet nogal wat georganiseerd en geregeld worden. We hebben 
geprobeerd om een en ander op een rij te zetten in dit handboekje, waarin over 
veel uiteenlopende zaken wat genoemd wordt. We hopen dat het een handige 
naslaglijst voor u wordt, zodat u de informatie zoveel mogelijk en altijd bij de 
hand heeft. Uiteraard geldt deze informatie totdat het kabinet andere beslissingen 
neemt. Blijven er toch nog vragen over, stel hem dan via Parro aan de leerkracht. 

Omdat we verwachten dat er nog wel aanvullende richtlijnen komen, zorgen we 
ervoor dat de meest actuele versie van dit handboek op onze website staat. 

Waarover kunt u informatie lezen? 
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Uitgangspunten in grote lijnen 

Vanaf 11 mei is op de school maximaal de helft van de leerlingen aanwezig om zoveel mogelijk ruimte tussen de 
leerlingen, maar vooral tussen volwassenen en leerlingen te creëren. 

Daar bovenop mogen leerlingen die gebruik maken van de opvang voor ouders in cruciale beroepen aanwezig zijn. 

Organisatie algemeen 
o De beschikbare ruimte in de school wordt optimaal ingezet, zodat zoveel mogelijk afstand tussen 

leerlingen en leerkrachten gecreëerd wordt. 
o Er wordt gebruik gemaakt van vaste groepen waarvan de samenstelling in deze fase niet gewijzigd 

wordt.   
o De school stelt de groepen samen en maakt een rooster voor de dagen waarop zij naar school gaan. 
o De groepen die op school aanwezig zijn, blijven gehandhaafd in de pauzes en blijven in en buiten de 

school gescheiden van andere aanwezige groepen. 
o De leerlingen krijgen de helft van hun gebruikelijke schooltijd aangeboden op school. De andere helft 

blijft bestaan uit thuisopdrachten. 
o Alle groepen gaan om en om hele dagen naar school, volgens de gebruikelijke schooltijden.  

 

Het onderwijsaanbod 

Inhoud 
De school biedt op de lesdagen een aangepast onderwijsaanbod, waarbij zeker de eerste dagen ook veel ruimte is voor 
verkennen, het delen van ervaringen, het bepalen van een gepast aanbod als vervolg van het onderwijsaanbod. 
In de komende periode worden de nieuwe beginsituaties per leergebied vastgesteld als uitgangspunt voor het 
vervolgaanbod. 

Alle buitenschoolse activiteiten zoals, schoolreisje, schoolkampen, excursies en sportdagen gaan niet door. Ook 
geplande workshops en gastlessen (waaronder HVO) gaan tot nadere berichten niet door. 

Het aanvullende thuisonderwijs wordt door de groepsleerkrachten samengesteld en wordt gemaakt op de momenten dat 
kinderen niet op school zijn (of in de schoolopvang). 

Verdeling 
 

Dag en datum Groep 

Maandag 11 mei 1 3 4A 5A 6A 7 X 

Dinsdag 12 mei 2A 2B 4B 5B 6B X 8 

Woensdag 13 mei 1 3 4A 5A 6A 7 X 

Donderdag 14 mei 2A 2B 4B 5B 6B X 8 

Vrijdag 15 mei 1 3 4A 5A 6A 7 X 

 

Dag en datum Groep 

Maandag 18 mei 2A 2B 4B 5B 6B X 8 

Dinsdag 19 mei 1 3 4A 5A 6A 7 X 

Woensdag 20 mei 2A 2B 4B 5B 6B X 8 

Donderdag 21 mei 
Hemelvaartweekend: geen school! 

Vrijdag 22 mei 

 

De weken daarna wordt, indien nodig, doorgeteld. 
De lesdagen zijn zoals we zijn gewend, van 8.30 tot 14.00 uur, inclusief de kleine en grote pauze. 
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Richtlijnen RIVM voor het onderwijs 

Nieuwe richtlijnen voor het onderwijs van het RIVM 
o Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
o Tussen leerkrachten en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden (een 

pleister plakken of iets dergelijks mag echt wel) 
o Tussen leerkrachten onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
o Scholen melden zich bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (corona) hebben 
o Er is geen fysiek contact met ouders/verzorgers 

Basisrichtlijnen RIVM 
o Geef geen handen  
o Hoest en nies in je elleboog 
o Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik in een 

gesloten prullenbak 
o Was je handen minimaal 20 seconden met zeep en droog ze goed af 

met een papieren handdoekje (zie ook Hygiëne) 

 

Toegankelijkheid van de school en het plein 

Moet mijn kind naar school? 
Omdat kinderen in de basisschoolleeftijd leerplichtig zijn worden zij, op de geplande dagen, op school verwacht. Er 
kunnen gezondheidsredenen of andere redenen zijn waarom ouders hun kinderen thuis houden. Afwezigheid wordt 
geregistreerd in het leerlingadministratie-systeem. Thuis blijven om andere redenen dan gezondheid moeten worden 
gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Hoogeveen. 

 

Wie mogen wel in de school en op het plein? 
o Leerlingen: zie overzicht op welke dagen 
o Leerkrachten: deze blijven overdag alleen met hun eigen groep 
o Onderwijsassistenten  
o Stagiaires: doen geen werkzaamheden in meerdere groepen 
o Vakleerkracht beweging: alleen op de dag van de bewegingsles op het plein  

 
Wie mogen niet in de school en op het plein?  
o Ouders, zij moeten bij de ingangen van de schoolpleinen afscheid nemen van hun kind(eren) 
o Anderen dan bovengenoemd, ook indien zij betrokken zijn bij onderwijskundige 
ondersteuning (denk aan logopedie, HVO) mogen in deze fase niet in de school 
 
 

Ik heb een dringende reden om naar binnen te gaan. Wat doe ik dan? 
Ouders die tijdens de schooltijd een dringende reden hebben om naar binnen te gaan, moeten hierover eerst 
telefonisch contact opnemen met de school. De deuren zijn niet op slot (staan misschien wel open), in verband met de 
vluchtwegen, maar naar binnen zonder toestemming is beslist niet toegestaan. 

Hoe zoek ik contact voor overleg met de leerkracht? 
Er is geen fysiek contact tussen de leerkrachten en de ouders/verzorgers (RIVM richtlijn). Voor een overleg, een 
mededeling of een ziekmelding (graag voor schooltijd) kunt u gebruik maken van: 

o De telefoon  
o Parro 
o Via de email van de school: obsoostenbrink@bijeen-hoogeveen.nl  

Indien noodzakelijk, en boven genoemde mogelijkheden zijn niet voldoende, kan er een afspraak gemaakt worden voor 
een online overleg. Voorlopig zullen er geen gewoonlijke oudergesprekken (10-minuten) plaatsvinden. 

mailto:obsvogelvlucht@bijeen-hoogeveen.nl
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Gezond naar school, maar wat als mijn kind klachten heeft. 

Corona-gerelateerde klachten. 
o Verkoudheid 
o Niezen 
o Hoesten  
o Keelpijn 
o Moeilijk ademen 
o Koorts 

*Wat te doen bij deze klachten? 
o Kinderen met klachten die lijken of kunnen wijzen op corona blijven thuis 
o Kinderen met klachten worden zo nodig getest , na toestemming van de ouders, door de GGD 
o Kinderen die behoren tot een risicogroep worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing 

ouders/verzorgers altijd in overleg met de school) 
o Kinderen van wie gezinsleden horen tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek 

onderwijs (beslissing ouders/verzorgers altijd in overleg met de school) 
o Wanneer bij een kind gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontstaan, gaat het kind naar 

huis. 
o Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger gehaald. 
o Als een kind minimaal 24 uur klachtenvrij is, mag het naar school. 

 

Organisatie buiten de school: het schoolplein 

Voor schooltijd  
o Ouders brengen de kinderen tot vlak bij de ingang van het hek, nemen afscheid en gaan vervolgens 

weg. 
o De kinderen gaan via de aangegeven route naar de ingang van hun groep 

Tijdens schooltijd 
Tijdens de pauzes, die verschillend per groep zijn, mogen de kinderen gebruik maken van het hele plein, of het deel 
dat voor de pauzes is aangegeven. Ze blijven in hun eigen groepen. 

Het schoolterrein is alleen toegankelijk voor de kinderen die die dag naar school moeten en de kinderen in de 
opvanggroep. 

Na schooltijd 
o Ouders die hun kind(eren) komen halen, wachten zoveel mogelijk op de stoep buiten het hek.  
o Kinderen gaan individueel of in kleine groepjes naar buiten en gaan direct naar hun ouders of, indien 

met toestemming van de ouders/verzorgers, meteen naar huis. 

Brengen en halen. 
o De kinderen komen tussen 8.25 en 8.30 uur op het plein en moeten direct naar hun eigen lokaal. 
o Ouders nemen afscheid in de buurt van de ingang van het plein en gaan daarna weg, zodat alle 

kinderen met voldoende afstand het plein op kunnen lopen. 
o Om de ruimte om de school overzichtelijk te houden vragen we u om uw kind zoveel mogelijk lopend 

naar school te brengen, of de auto op ruime afstand van de school te parkeren. (in elk geval niet langs 
de gedeeltes met de hekken) 

o De school gaat tussen 13.55 uur en 14.00 uur uit. Kinderen komen met de leerkracht naar buiten. We 
vragen u op de stoep buiten het hek van de school te wachten.  

o Kinderen worden door maximaal 1 volwassene gebracht en gehaald. 
o Denkt u bij het wachten ook aan de afstand van 1,5 meter. 
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Organisatie binnen de school 
o De school is verdeeld in aparte vakken, bestaande uit een leslokaal, toiletten en de route naar buiten.  
o De kinderen krijgen les in hun eigen lokaal. 
o Kinderen maken alleen gebruik van vaste routes (toilet, pauzes)  
o Per groep wordt aangegeven waar de kinderen hun jas en tas op mogen hangen.  

Hygiëne 

De school draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. 
Denk hierbij aan de beschikbaarheid van speciale middelen zoals: 

o Desinfecterende handgel 
o Zeeppompjes 
o Papieren handdoekjes 
o Oppervlakte sprays 

Kinderen moeten hun handen wassen 

o Bij binnenkomst 
o Na de pauzes 
o Voor het eten en drinken 
o Na elk toiletbezoek (ook thuis graag benadrukken als gezonde 

gewoonte)  
o Zo vaak als nodig tussendoor 

Extra schoonmaakmaatregelen 

o Een dagelijkse intensieve schoonmaak van de school 
o Regelmatig ontsmetten van leermiddelen, speelgoed en spelmateriaal, laptops, tablets enz 
o Extra schoonmaak van “aanraakpunten: kranen deurkrukken enz. 

Ouders/verzorgers worden gevraagd hun kinderen voldoende papieren zakdoekjes mee te geven.  
Volgens de richtlijnen hoeven leerkrachten geen mondkapjes en/of handschoenen te dragen.  

Eten, drinken en trakteren 

De grote en de kleine pauze 
Eten en drinken op school in de grote en kleine pauze zijn de kinderen gewend. Daarvoor gelden ook nu dezelfde regels. 
We zien daarbij graag het volgende: 

o Fruitbakken en bekers of flesjes die de kinderen zelf gemakkelijk kunnen openen en sluiten.  
o Een eigen tas voor de bekers en bakken 
o Een extra fles of beker voor het tussendoor drinken van water 

Mijn kind is jarig, wat nu? 
Verjaardagen kunnen alleen in de eigen groep gevierd worden, zonder traktatie. Kinderen kunnen helaas niet de klassen 
rond.  

Opvang kinderen van ouders met cruciale beroepsgroepen 

De opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen blijft bestaan zoals ook tijdens de gehele schoolsluiting. 
Ouders die daar tot nu toe nog geen gebruik van hebben gemaakt, maar wel werkzaam zijn in een cruciaal beroep 
kunnen daarover contact opnemen met de groepsleerkracht. 

 Voor meer informatie: Zie hier een overzicht van de cruciale beroepen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/noodopvang-cruciale-beroepen-en-vitale-processen


Handboek herstart scholen 11 mei 2020  OBS OOSTENBRINK 6 
 

Mijn kind wordt vier jaar tijdens deze periode 

U kunt te maken hebben met de volgende situaties: 

o Kinderen die tijdens deze fase vier jaar worden 
o Kinderen die in deze periode met hun “wen bezoekjes” zouden starten  
o Kinderen die na de zomervakantie vier jaar worden. 

Voor al deze situaties neemt de groepsleerkracht van groep 1-2 telefonisch contact met u op. 

 

 

Hoe gaat het verder met groep 8? 

Uw kind heeft een voorlopig advies gehad van de groepsleerkracht. De Centrale Eindtoets is niet afgenomen en daarom 
neemt de vervolgschool het voorlopig advies als eindadvies over. Zij gaan na de zomervakantie dus naar het VO. 

Wat betreft het afscheid: op dit moment is nog niet te overzien hoe de corona-maatregelen zich zullen ontwikkelen. 
Daarom is het hoe en wat van het afscheid moeilijk te plannen. Maar hoe het ook gaat en wanneer het ook zal zijn: we 
laten ze niet zomaar gaan! Zodra we daarover plannen kunnen maken, laten we dat weten. 

 

Schoolreizen/ schoolkamp 

Zoals eerder vermeld gaan deze niet door. We zullen in overleg moeten met de accommodaties en organisaties wat de 
mogelijkheden zijn voor verplaatsen, waardebonnen of een (gedeeltelijke) terugbetaling. Wie daar veel kennis over 
heeft, wordt gevraagd ons daarbij te helpen. 

 

Afsluiting schooljaar 

We gaan er nog steeds van uit dat het schooljaar in juli wordt afgesloten, tenzij anders wordt beslist over de voortgang. 
Mocht het mogelijk zijn, dan willen we van de laatste schooldag wel een feestelijke dag maken. 

 

TOT SLOT 
We zijn er ons van bewust dat we mogelijk niet volledig zijn. Heeft u vragen, stel ze gerust. En kijk met regelmaat op 
de website van de school voor aanvullende en nieuwe informatie. 

Hollandscheveld, 6 mei 2020 

 

NB: Plattegrond ingangen en looproutes als apart bestand verstuurd. 


