
Spijkenisse, 30 april 2020 

 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Wij zijn blij dat wij op woensdag 13 mei de deuren van onze school weer mogen openen, en wij 

kijken ernaar uit de kinderen gezond en wel weer te mogen ontvangen. Met een trots gevoel kijken 

we terug op de achter ons liggende periode. Wat hebben we met vereende krachten, waaronder die 

van u, veel mooie en goede dingen kunnen doen voor uw kind en onze leerlingen. Mogen wij u 

hartelijk danken voor de samenwerking de afgelopen tijd? 

Die intensieve samenwerking eindigt nog niet, want ook in de komende tijd is het van groot belang 

om samen op te trekken. De weg die we nu met elkaar zullen inslaan is voor een ieder nieuw en zal 

soms vlak, maar soms ook over hobbels en door kuilen gaan. Het is van belang om elkaar ook dan te 

blijven vinden.  

 

Sinds de persconferentie van afgelopen dinsdagavond zijn wij als team aan de slag gegaan om een 

verantwoord, werkzaam en vooral een veilig beleid op te stellen. Veilig voor de kinderen, voor u, 

voor de medewerkers, en voor de maatschappij.  

Bij het maken van ons beleid en het protocol hebben wij ons laten adviseren door de protocollen van 

het RIVM, IHUB en LESCO (landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs). Dit maakt onder andere 

dat wij een aantal medewerkers hebben die vanuit huis zullen blijven werken. Dit genoemd hebbend 

willen we u graag meenemen in de organisatie van het onderwijs, zoals wij dit gaan vormgeven. 

 

Algemeen geldende regels tijdens Coronatijd  

• Naast de medewerkers komen geen andere volwassenen binnen de school. Helaas geven wij  

u als ouders geen toegang tot de school. Alle te voeren gesprekken worden per telefoon of 

door middel van videocontact gevoerd.  

• Voor de school houden alle volwassenen 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Medewerkers en leerlingen houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wel wordt gestreefd naar 

het vermijden van onnodig contact.  

• Medewerkers hebben geen fysiek contact met leerlingen. 

• De organisatie van het onderwijs kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld door ziekte van 

medewerkers of wijziging vanuit de overheid. Ons doel is zo veel mogelijk onderwijs te 

geven. 

• Leerlingen die bewust de hygiënemaatregelen overtreden zijn niet welkom op school. 

 

Puntsgewijs nemen we u mee in onze overige afspraken 

 

Extra hygiënemaatregelen  

• Leerlingen wassen hun handen voordat ze naar school komen (min. 20 seconden), als ze op 

school aankomen, wanneer ze gaan eten, en voordat zij naar huis gaan (of gebruiken 

handgel). 

• Ouders geven de pauzehap en de lunch zoveel mogelijk gebruiksklaar mee. 

• Leerlingen delen geen voedsel met elkaar.  

• Tijdens verjaardagen wordt er wel gevierd, niet getrakteerd.  



• Jonge leerlingen hebben zoveel mogelijk kleding aan die zij zelfstandig aan en uit kunnen 

trekken.  

 

Gezondheid 

Alleen kinderen en medewerkers zonder gezondheidsklachten zijn welkom op school. 

Zelfs met milde symptomen, zoals een verkoudheid, moeten kinderen en medewerkers thuisblijven, 

totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Als een of meerdere gezinsleden ernstige klachten zoals koorts 

en/of benauwdheid heeft of heeft gehad, dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen 

in huis 24 uur lang vrij is van milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 

verhoging of benauwdheid. 

Wij zullen telefonisch  contact opnemen wanneer wij bovenstaande ziekteverschijnselen waarnemen 

en u verzoeken u kind  direct op te komen halen. 

 

Organisatie klassenbezetting  

Als school  hebben we te maken met een aantal collega’s die ook de komende periode vanuit huis 

zullen blijven werken. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van ons onderwijs en geleid tot het 

volgende rooster:    

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Perron Juf Natascha  
Juf Marina 

Juf Natascha 
Juf Marina 

Juf Ineke 
Juf Kelsey 

Juf Ineke  
Juf Kelsey 

Juf Ineke 
Juf Marjolijn 

Thalys Juf Wilma 
Juf Saskia 

Juf Wilma 
Juf Saskia 

Juf Wilma 
Juf Saskia 

Juf Wilma 
Juf Saskia 

Juf Wilma 
Juf Saskia 

Sprinter Thuis- 
onderwijs 

Juf Amber 
Juf Yolanda 

Juf Amber 
Juf Yolanda 

Juf Amber 
Juf Yolanda 

Juf Amber 
Juf Yolanda 

Zone Juf Priscilla 
Juf Oleta 

Juf Priscilla 
Juf Oleta 

Juf Natascha 
Juf Marina 

Juf Priscilla 
Juf Marina 

Juf Priscilla 
Juf Marina 

Tram Meester 
Jason 
Juf Ester 

Thuis- 
onderwijs 

Juf Carola 
Meester 
Sander D. 

Thuis- 
onderwijs 

Juf Suzanne 
Meester 
Sander T. 

Loket Thuis-
onderwijs  

Meester 
Jason 
Juf Ester 

Meester 
Jason 
Juf Ester 

Meester 
Jason 
Juf Ester 

Meester 
Jason 
Juf Ester 

Metro Juf Carola 
Meester 
Sander  

Juf Carola 
Meester 
Sander  

Thuis-
onderwijs 

Juf Michelle 
Meester 
Sander  

Juf Michelle 
Meester 
Sander  

Sein Juf Suzanne  
Meester 
Sander  

Juf Suzanne  
Meester 
Sander  

Juf Suzanne  
Meester 
Sander  

Juf Suzanne  
Meester 
Sander  

Thuis-
onderwijs   

Casa Meester Erik 
Juf Saskia  

Meester Erik 
Juf Saskia 

Meester Erik 
Juf Saskia  

Thuis-
onderwijs 

 



Het thuisonderwijs zal binnen de schoolsituatie worden voorbereid. De medewerkers die vanuit huis 

werken zullen de leerlingen deze dagen op afstand ondersteunen. 

 

Organisatie aankomst en vertrek leerlingen 

• Taxikinderen komen op de gebruikelijke tijd naar school (tussen 8.15 – 8.30 uur) en gaan op de 

gebruikelijke tijd naar huis (14.00 uur). 

• Taxikinderen komen door de hoofdingang naar binnen. De overige kinderen worden verspreid 

over hoofd- en zij-ingang (hek rechts van de school). Zie onderstaande indeling. 

• Leerlingen komen, wanneer mogelijk, zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 

• Leerlingen worden voor de school door maximaal 1 volwassene begeleid. 

• Ouders blijven achter de aangegeven markering.  

• Leerlingen die op de fiets komen, zetten hun fiets in het fietsenrek en gaan de school naar 

binnen volgens de genoemde ingang.  

• Daar waar de ruimtes smal zijn voor de school (het pad vanaf de fietsenstalling naar school), 

wordt alleen door kinderen gebruikt. 

• Om de buurtbewoners te respecteren vragen we u allen, om de tijd dat u voor de school staat,  

tot een minimum te beperken.  

 8:15 – 8:25 8:25-8:35 8:35-8:45 

Hoofdingang  Sprinter 

 

Perron/Casa Thalys 

Zij-ingang 
(rechts) 

Sein/Tram 

 

Loket  Metro/Zone 

 

 13:45– 13:55 13:55-14:05 14:05 -14:15 

Hoofdingang Sprinter 

 

Perron/Casa Thalys 

Zij-ingang 
(rechts) 

Sein/Tram 

 

Loket  Metro/Zone  

 

Gymnastiek 

Volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen wij geen gebruik maken van onze gymzaal en 

kleedruimten. Daarom zullen de kinderen 1x per week buiten gymles krijgen. We zullen dit doen in 

halve groepen. Het klassenteam van uw kind zal de leerlingverdeling van deze gymlessen met u 

delen. Wellicht overbodig om te melden, maar tot nader bericht zullen de kinderen deze periode ook 

niet kunnen douchen. 

 

Onderwijsinhoud 

Met elkaar zijn we niet meer dezelfde personen als een kleine 2 maanden geleden. Zo geldt dit ook 

voor de kinderen. Daarom zullen we de eerste onderwijsweken extra aandacht hebben voor de 

groepsvorming en het sociaal welbevinden van de kinderen. Daarnaast zullen we gaan inventariseren 

hoe de kinderen er didactisch voor staan en hierop volgens maatwerk anticiperen. Het afnemen van 

de methodische toetsen zullen we, wanneer dit aan de orde is, vervolgen. Over de af te nemen Cito-

toetsen eind van dit schooljaar informeren wij u in een later stadium.  



 

 

Communicatie   

Leerkrachten zijn telefonisch beschikbaar ná 14.15 uur. Voor dringende zaken kunt u ze ook van 7.45 

– 8.00 uur bereiken, of vragen of de administratie een boodschap doorgeeft. De klassenteams zullen 

contact met u opnemen wanneer er bijzonderheden zijn. Per e-mail blijven leerkrachten en directie 

uw vragen beantwoorden zoals u dat gewend bent.  

 

Tip: Bereid uw kind voor op deze eerste schooldag! 

• Leg uit wat hij/zij kan verwachten. 

• Vertel dat zij afstand dienen te houden van het klassenteam en andere volwassenen, anders 

dan zij gewend zijn. 

• Vertel dat zij hun handen bij aankomst, tussendoor en bij vertrek van school wassen.  

• Oefen de hygiënemaatregelen als handen wassen en elleboog niezen. 

• Kijk bijvoorbeeld naar de filmpjes van SchoolTV op http://www.hygienehelpt.nl. Deze 

filmpjes zijn voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd geschikt. 

 

Tot slot 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij realiseren ons dat dit een ontzettend 

intensieve tijd zal zijn voor iedereen, en staan graag telefonisch en per mail voor u klaar als u zich 

zorgen maakt en vragen heeft.  

 

Alle voorgenomen plannen vallen of staan natuurlijk met de gezondheid van ons team. Daarom 

vragen wij u hierbij nogmaals nadrukkelijk om uw kind alleen naar school te laten komen, als uw kind 

én alle gezinsleden helemaal gezond zijn. Ook vragen wij u nadrukkelijk zich aan de afspraak te 

houden, de school niet te betreden en op het schoolplein de 1,5 meter afstand te bewaren. Ons aller 

welbevinden is hier mee gediend. Blijf met elkaar gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team,  

 

Janny W. Koalsie-Mourik 

Schoolleider Gelinckschool Spijkenisse en BeO Reiziger 
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