
 

Structuur van de groepen 

 

We gaan de groepen halveren (de leerkrachten zullen de verdeling via Parro met 

u delen) en we laten de kinderen in twee shifts naar school komen. Het dagdeel 

thuis kan worden gebruikt voor de zelfstandige verwerking. De instructie vindt 

plaats op school.  

● Kinderen uit één gezin gaan op dezelfde dagdelen naar school. 

Ritme & rooster 

 

De dagen verdelen we in twee gelijke blokken, behalve de woensdag.  

We werken met een weekritme dat omdraait per week. Zo krijgen alle kinderen 

evenveel onderwijstijd. Iedere shift krijgt een blok van 2,5u. Op woensdag is er 

1 shift. 

● Op vrijdag worden ook de groepen 1 t/m 4 in een ochtend- of middagshift 

op school verwacht (deze groepen zijn normaal gesproken op 

vrijdag(middag) vrij). 

● De kinderen mogen zowel in de ochtend- als in de middagshift fruit en 

drinken mee naar school nemen. 

● Jarige leerlingen mogen alleen voorverpakte traktaties uitdelen. 

Traktatie gaat mee naar huis. 

 

Week 1: 11 mei t/m 15 mei 

 ma di wo* do vr 

8.30-11.00 groep a groep a groep a groep a groep a 

12.30-15.00 groep b groep b  groep b groep b 

 

Week 2: 18 mei t/m 20 mei  

 ma di wo* do vr 

8.30-11.00 groep b groep b groep b Hemelvaartsdag Dag na 

Hemelvaart 

12.30-15.00 groep a groep a  Leerlingen vrij Leerlingen vrij 

 

Week 3: 25 mei t/m 29 mei 

 ma di wo* do vr 

8.30-11.00 groep a groep a groep a groep a groep a 

12.30-15.00 groep b groep b  groep b groep b 

 

 



 
 

Week 4: 1 juni t/m 5 juni ( beslissing afwachten van het kabinet) 

 ma di wo* do vr 

8.30-11.00 2e Pinksterdag groep b groep b groep b groep b 

12.30-15.00 Leerlingen vrij groep a  groep a groep a 

Voordelen van deze werkwijze 

 

● Dag- en weekstructuur voor kind, ouder en leerkracht; 

● Iedere dag instructiemomenten, gericht op de kernvakken; 

● Iedere dag heeft de leerkracht contact met alle kinderen van de klas: 

- zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de  kinderen 

- zicht op de leerontwikkeling van de kinderen 

● Ieder kind krijgt maar voor een dagdeel werk mee naar huis: 

- overzichtelijk en haalbaar voor kind, ouder en leerkracht; 

● Ruime aandacht voor de kwetsbare kinderen; 

● Geen overblijfmoment op school. 

 

Opvang 

 

● De kinderopvang is per 11 mei weer volledig open.  

● De BSO is voor de klanten van Muzerij open voor kinderen die dezelfde 

dag fysiek onderwijs op school hebben gevolgd.  

● Voor de noodopvang wordt de komende anderhalve week een oplossing 

gezocht in samenspraak met de gemeente.  

● Vragen over noodopvang moeten zowel voor de scholen als kinderopvang 

worden gericht aan: noodopvang@muzerij.nl.  

● Noodopvang is alleen bedoeld voor kind(eren) waarvan beide 

ouder(s)/verzorger(s) een vitaal beroep uitoefenen.  

 

Blijf thuis bij: 

● Verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of koorts. 

● Ook kinderen van ouders met verkoudheidsklachten en/of koorts (38 

graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid moeten thuis moeten blijven. 

● 24 uur klachtenvrij = weer naar school. 

 

Thuiswerken 

 

De kinderen nemen na ieder dagdeel op school (behalve op vrijdag) de 

zelfstandige verwerking van die dag (werkschriften, kopieerbladen, enz) mee 



 
naar huis en brengen alle materialen de volgende dag weer mee terug naar 

school. Kleuters krijgen geen materialen mee naar huis. 

 

Haal- en brengmoment 

 

We houden een inloop om 08.20 uur en om 12.20 uur; we maken gebruik van 

de verschillende ingangen rondom het gebouw: 

 

 binnenkomst 8.30 u en 

12.30 u 

ophalen 11.00 u en 

15.00 u 

stallen vd fiets 

Groep 1-2 ingang Kloosterstraat 

(tegenover nr 2) 

Leerkracht loopt met 

de groep naar het 

Sweensplein  

Speelplaats 

Groep 3-4 ingang Kloosterstraat 

(bij ouderkamer) 

Leerkracht loopt met 

de groep naar het 

Sweensplein 

voortuin Kloosterstraat 

 binnenkomst 8.30 u en 

12.30 u 

verlaten van de school 

11.00 u en 15.00 u 
stallen vd fiets 

Groep 5-6 ingang speelplaats 

groep 3 

uitgang speelplaats 

groep 3 

speelplaats 

Groep 7-8 ingang gymzaal => 

speelplaats => 

tribunetrap achterdeur 

uitgang speelplaats 

tribunetrap => 

gymzaal 

voortuin Tuinstraat 

 

Beperken van drukte rondom de school  

 

● De kinderen van de groepen 5 t/m 8 komen zoveel 

mogelijk zelfstandig naar school en gaan ook 

zelfstandig weer naar huis. 

● Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar 

school en haalt ze weer op. 

● De ouders nemen afscheid van hun kind voor de 

school en houden hierbij een gepaste afstand van elkaar. Er zijn géén 

ouders toegestaan op de speelplaats en in het schoolgebouw. Er staan 

diverse medewerkers tijdens de haal- en brengtijden bij de diverse 

deuren.  

● De kinderen komen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school om 

zo de drukte rondom de school zoveel mogelijk te beperken. 

● Leerlingen van groep 1 t/m 4 worden door de leerkrachten naar het 

Sweensplein gebracht.  

 



 
 

Hygiëne 

 

Er  wordt tussen 11.00-12.30 uur extra schoongemaakt door het 

schoonmaakbedrijf Stoffels. 

● Tijdens deze extra ronde worden alle zeepdispensers in alle ruimtes 

bijgevuld. 

● In iedere groep staan flacons met 80% alcohol klaar. 

● De deurklinken worden dagelijks zeer frequent ontsmet. 

● De Chromebooks en iPads worden na gebruik gereinigd.  

 

Algemene afspraken Hygiëne 

 

● Handen worden regelmatig gewassen. 

● Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. 

● We gebruik papieren (zak)doekjes. 

● We schudden geen handen. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik die graag. Ik wens u allen een 

fijne vakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lian van Strien 

(adjunct directeur) 

 


