Gedeeltelijke opening basisscholen in Corona-tijd
Ingangsdatum: 11 mei 2020
Dit plan is opgesteld aan de hand van de richtlijnen beschreven in ‘Protocol opstart
basisonderwijs’ van de PO-raad, in overleg met het team en de medezeggenschapsraad van
de Bernardusschool.
Planning
Met ingang van 11 mei gaan alle kinderen van de basisschool, die klachtenvrij zijn, weer
gedeeltelijk naar school. Alle groepen worden gesplitst. Kinderen die klachten hebben blijven
thuis. We houden ons hierbij strikt aan de voorschriften van het RIVM. Kinderen zonder
klachten verwachten we op school. Hiervoor geldt de leerplichtwet.
De planning voor de komende periode ziet er als volgt uit:
Groep 1/2 (Ophalen: Kleine hek St. Bernardusstraat / kleuteringang)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Groep A
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur
Groep B
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
thuisonderwijs

Vrijdag
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Groep 3 (Ophalen: Grote hek St. Bernardusstraat)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep A
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
thuisonderwijs
Groep B
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur thuisonderwijs

Donderdag
8.30-14.00 uur
thuisonderwijs

Vrijdag
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Groep 4/5 (Ophalen: Grote hek St. Bernardusstraat)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep A
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
thuisonderwijs
Groep B
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur thuisonderwijs

Donderdag
8.30-14.00 uur
thuisonderwijs

Vrijdag
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Groep 6 (Ophalen: Kleine hek Pastoriestraat)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep A
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
thuisonderwijs
Groep B
thuisonderwijs
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Donderdag
8.30-14.00 uur
thuisonderwijs

Vrijdag
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Groep 7 (Ophalen: Kleine hek Pastoriestraat)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep A
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
8.30-14.00 uur
Groep B
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur thuisonderwijs

Donderdag
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Vrijdag
thuisonderwijs
thuisonderwijs

Groep 8 (Ophalen: Kleine hek Pastoriestraat)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Groep A
8.30-14.00 uur thuisonderwijs
8.30-14.00 uur
Groep B
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur thuisonderwijs

Donderdag
thuisonderwijs
thuisonderwijs

Vrijdag
thuisonderwijs
8.30-14.00 uur

Noodopvang/ ambulant voor ondersteuning
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Hanneke
Kristy
Mariëlle
Bianca / Lotte

Donderdag
Sylke

Vrijdag
Hanneke

In dit model zijn er twee hele contactdagen en drie thuiswerkdagen voor kinderen. Op
bovenstaande manier kunnen we organisatorisch onderwijs en opvang combineren.

Lesdagen en vrije dagen
In week 21 heeft elke groep één contactmoment op school. De geplande studiedag op 20
mei komt te vervallen, dit wordt een contactdag of thuiswerkdag. Voor groep 3A wordt
maandag 18 mei een thuiswerkdag, voor groep 7A en 8A wordt woensdag 20 mei een
thuiswerkdag. Voor de overige groepen geldt het schema zoals op pagina 1.
Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei hebben alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart.
Wat houdt dit onderwijsinhoudelijk in?
De nadruk komt te liggen op fysiek onderwijs. Vragen die ontstaan tijdens het
thuisonderwijs, kunnen de volgende (werk)dag op school aan de leerkracht gesteld worden.
Alle kinderen werken met een weektaak. De instructiedagen verschillen voor de A en B
groep. Hierin zitten twee contactdagen en drie niet-contactdagen.
Op de niet-contactdagen zijn de kinderen thuis. Kinderen van ouders in de cruciale sector
mogen op de niet-contactdag gebruik maken van de noodopvang op school. Dit geldt ook
voor kwetsbare kinderen. Indien kinderen op school werken op een niet-contactdag worden
ze bij voorkeur ingedeeld in de eigen groep. Mocht het aantal kinderen in de groep te groot
worden, dan is er dagelijks een ambulante leerkracht beschikbaar voor noodopvang. In de
noodopvang werken de kinderen zelfstandig aan hun weektaak.
Wilt u vanaf 11 mei gebruik maken van noodopvang, dan kunt u dit kenbaar maken door
uiterlijk 25 april ’20 een mail te sturen naar: m.geurtzen@pro8.nu.
Hoe ziet een contactdag eruit in hoofdlijnen?
De kinderen nemen hun jas en tas mee in de klas.
Tijdens een schooldag zitten de kinderen van groep 3 t/m 8 in toets-opstelling, dat wil
zeggen dat de tafels apart staan met zo veel mogelijk tussenruimte.
08.30-09.00 uur

Kinderen nemen het werk en de boeken van de niet-contactdag mee
Reflectie op thuiswerk/werk in de noodopvang.
Ruimte voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

09.00-12.00 uur

Gericht op kernvakken:
• Technisch lezen
• Begrijpend lezen
• Rekenen
• Taal
• Spelling
Werken aan de weektaak
Instructie op maat
Er wordt zoveel als nodig tijd ingeroosterd voor sociaal-emotionele
vorming. Kleine gesprekjes, ruimte voor creativiteit en bezinning en
altijd een luisterend oor. Verbinding, contact maken en veilig voelen
staan altijd voorop!
Speelkwartier gefaseerd, zie schema hieronder.

12.00-13.00 uur

Lunch
Buiten spelen gefaseerd

13.15-13.45 uur

Preteaching voor volgende dag

13.45-14.00 uur

Tas pakken met spullen voor thuiswerkdag: boeken, werkboeken,
schriften, materialen
Afronding

Op een niet-contactdag werken de kinderen dus zelfstandig. Dat betekent dat ze per
thuiswerkdag 2 á 3 uur zelfstandig werk materiaal mee naar huis krijgen. Vergelijkbaar met
het werk dat we tot nu toe meegaven. Omdat er pre-instructies zijn kunnen we gewoon
doorgaan met de lesstof. In de bovenbouw kan het aanbod wat meer zijn dan in de ondermiddenbouw, omdat deze kinderen over het algemeen beter in staat zijn om hun taken
zelfstandig te verwerken.
Op de dag dat er geen kinderen op school zijn van de groep, bereidt de leerkracht de nieuwe
week voor. Er wordt een nieuwe weektaak gemaakt. De start van de weektaak begint op de
dag dat de kinderen fysiek onderwijs volgen op school. Voorbeeld groep 7: voor de A groep
loopt de weektaak van maandag t/m donderdag voor de B groep loopt de weektaak van
dinsdag t/m maandag.
Hygiëne
Alle kinderen wassen bij binnenkomst hun handen. Er wordt elke dag na schooltijd
schoongemaakt. Schoonmaak en conciërge worden hiervoor ingezet. Er worden hygiënische
doekjes/ schoonmaakmiddelen besteld om tussentijds gladde oppervlakken als deurklinken,
kranen enz. schoon te kunnen maken. Er worden geen stoffen handdoeken meer gebruikt,
alleen papieren doekjes. De schoonmaak en conciërge zorgen dat deze dagelijks bijgevuld
worden.
Ouders
Ouders/ verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school. Ouders/verzorgers van de
groepen 1 t/m 8 zetten hun kind tussen 8.20-8.30 uur af bij het hek. Bij het hek staat een
leerkracht om de kinderen op te vangen. Leerkrachten staan op strategische plekken op het
plein en in de gangen. De leerkrachten begeleiden kinderen op afstand naar de klas of naar
het kleuterplein. Per gezin is er maximaal één ouder/verzorger die de kinderen naar school
brengt en ophaalt. Kinderen die zelfstandig van en naar school mogen, graag alleen laten
gaan.
Ouders kunnen via Parro of telefonisch overleggen met de leerkracht. Voor schooltijd kan dit
tussen 8.00-8.20 uur. Na schooltijd begeleiden de leerkrachten de kinderen naar buiten.
Vragen aan leerkrachten kunnen via Parro gesteld worden. Helaas is het niet toegestaan om
op het plein met de leerkracht in gesprek te gaan.
Buitenspelen (2 x 15 minuten) buiten spelen
09.30-09.45 uur - 12.00-12.15 uur groep 3 en groep 6
09.50-10.05 uur - 12.20-12.35 uur groep 7 en 8
10.10-10.25 uur - 12.40-12.55 uur groep 4/5
Kleuters spelen uiteraard wel gewoon buiten omdat dat onderdeel van het leerprogramma is.
Inhoudelijk
Kinderen die terugkomen hebben geen leerachterstand maar een andere beginsituatie. We
rekenen ze hier niet op af, maar gebruiken het als beginsituatie. In principe gaan we verder
waar het laatste instructiefilmpje gestopt is.

Toetsen
Na de zomervakantie, in de tweede of derde schoolweek nemen we bij alle kinderen van
groep 3 t/m 8 de digitale CITO toetsen af om de beginsituatie te bepalen.
Stagiaires
Vanaf 11 mei kunnen alle stagiaires hun werkzaamheden weer hervatten. Werkzaamheden
worden bepaald in overleg met hun mentor.
Uitgeleende Chromebooks
Enkele kinderen hebben een Chromebook geleend, om het digitale thuisonderwijs te kunnen
volgen. De komende periode mogen deze Chromebooks in bruikleen blijven.
Begeleiding door externen onder schooltijd
Omdat de contacttijd op school beperkt is, wordt de begeleiding door externen zo veel
mogelijk op de thuiswerkdag gepland. Ouders regelen dit zelf met de externe begeleider.
Overige zaken
De gymlessen komen te vervallen in verband met de 1,5 meter regel tussen kinderen en
leerkracht.
De sportdag en het schoolreisje komen helaas ook te vervallen.

