
 

  

 

Den Haag, april 2020 

Geachte ouders, verzorgers, 

Afgelopen dinsdag hebben wij allemaal gehoord dat de basisscholen weer open mogen na 

de meivakantie.  

Een mooi bericht voor onze kinderen en ook voor ons als team! Tegelijkertijd is het ook een 

bericht waar veel organisatie aan vooraf gaat. We baseren ons daarbij op de richtlijnen zoals 

die zijn opgesteld door het RIVM en het protocol opstart basisonderwijs, dat daags na de 

persconferentie is verspreid. Van beide documenten vindt u onderaan deze brief de link. 

De opstart van ons onderwijs op afstand kende een voorbereiding van 2 dagen.    

Vanaf 18 maart hebben alle groepen thuisonderwijs gehad. Daarbij hebben we in eerste 

instantie gewerkt met herhalingsoefeningen en herhalingsstof. Vanaf 6 april zijn we gaan 

werken met Office TEAMS, waarbij stappen zijn gezet in de richting van instructies, 

instructievideo’s en chatmomenten.  

We hebben veel mooie gesprekken zien ontstaan tussen de kinderen; maar ook in de video-

belmomenten. Het is fijn om te zien met hoe veel enthousiasme de kinderen hebben 

gewerkt aan alle opdrachten.  

En nu verder! 

Nu we de stap terug naar school weer gaan maken; vergt dit wederom flexibiliteit en inzet 

van alle betrokkenen. Om de organisatie van het onderwijs zo goed mogelijk in te richten 

starten wij op 13 mei as. met het geven van fysiek onderwijs aan halve groepen leerlingen, 

voor de helft van de verplichte onderwijstijd per week. Op maandag 11 en dinsdag 12 mei 

zijn wij dus nog gesloten; er zal dan alleen noodopvang plaatsvinden. Deze twee dagen 

gebruiken we om de school gereed te maken om de kinderen te ontvangen.  

De schooltijden vanaf 13 mei as.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.45 – 13.45 8.45 – 13.45 8.45 – 11.45 8.45 – 13.45 8.45 – 13.45 

Groep A Groep B Groep A (start 
20 mei) of 
Groep B (start 
13 mei) 

Groep A Groep B 

 

Voor alle groepen is er een verdeling gemaakt, in de A of de B groep. We hebben de groepen 

verdeeld waarbij zo goed als alle gezinnen met meerdere kinderen op dezelfde dagen naar 

school komen. U krijgt de indeling van de A en B groepen uiterlijk 26 april via MSI 

toegestuurd.  



 

  

Uitzondering hierop zijn de groepen 8. Voor hen is de verdeling tot stand gekomen op basis 

van het oefenproces rondom de musical die ingestudeerd gaat worden.  

Voor de jongste groepen geldt dat de kinderen die zouden gaan wennen ná de 

voorjaarsvakantie; dit nog niet zullen gaan doen. Juist deze leerlingen hebben een veilige en 

stabiele basis nodig in de school; hetgeen in een wisselrooster zoals we gaan hanteren nog 

niet het geval zal zijn. Het wenproces van nieuwe kleuters moet een prettige tijd zijn waarin 

zij een veilig plekje binnen de groep vinden. Binnen de huidige situatie kunnen de 

leerkrachten dat niet bieden. 

We kiezen voor de schooltijden en indeling van de kinderen zodat we vaste dagen voor de 

kinderen bieden, met de woensdag als wisseldag. We voldoen met dit rooster aan het 

gegeven dat de kinderen de helft van de schooltijd weer op school zijn.  

Veiligheid en hygiëne  

Bij aanvang van de school kiezen we ervoor om de groepen 1 tot en met 3 op het schoolplein 

van de kleuters in groepen te ontvangen. We vragen daarbij u, de ouders om de kinderen bij 

het hek naar de leerkracht te laten lopen.  

Voor de groepen 4 en 5 wordt de ingang via de gymzaal gebruikt, voor de kinderen van de 

groepen 6,7,8 wordt de ingang van Eendenplein 4 gebruikt.  

We vragen alle ouders om niet de school in te komen. Geplande gesprekken in de school 

worden tot nader bericht afgezegd of via videobellen georganiseerd. Mocht u een dokters- 

of tandarts afspraak met uw kind inplannen, wilt u dit dan zoveel mogelijk doen op de dagen 

dat uw kind thuis is.  

In de klas hebben we oog voor hygiëne, zal erop worden toegezien dat de kinderen bij 

binnenkomst en voor het eten en drinken de handen worden gewassen.  

In de school markeren we looproutes voor de kinderen en zullen we voor de veiligheid van 

alle teamleden vakken in de klas markeren waarmee we de 1,5 meter afstand aangeven tot 

de kinderen. Natuurlijk staan we stil bij deze maatregelen in de klas. Het kan immers wat 

onpersoonlijk aanvoelen bij aanvang.  

Eten en drinken op school 

We zullen twee kortere pauze momenten inplannen. In de ochtend en rond het middaguur. 

Wilt u uw kind iets makkelijks te eten meegeven. Hiermee wordt bedoeld eten dat makkelijk 

te openen is, door de kinderen zelf. Dit geldt ook voor fruit, zoals bijvoorbeeld een banaan of 

mandarijn. Het is handig als dit al is voorgesneden.  

 

 

 

 



 

  

Voor- en naschoolse opvang 

In overleg met Vlietkinderen zijn wij de schooltijden overeengekomen. Dit betekent dat 

Vlietkinderen aansluit op onze schooltijden. 

Kinderen die op een dag fysiek aanwezig zijn geweest op de basisschool (zowel de groep die 

op school is, als van de noodopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen) hebben 

die dag recht op naschoolse opvang. 

Wilt u dit svp zo spoedig mogelijk doorgeven aan Vlietkinderen, via 

klantenservice@vlietkinderen.nl , vermeldt u daarbij duidelijk dat het gaat om uw kind 

vanuit OBS Waterland naar locatie t Kompas.  

De voorschoolse opvang zal in deze periode vanaf 13 mei zijn van 7.45-8.45 uur, zodat 

Vlietkinderen ook hier aansluit op de basisschool. Mocht dit tot onoverkomelijke problemen 

leiden, dan kunt u daarover contact opnemen met Vlietkinderen. 

De ouders die ook gebruik maken van het kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal van ‘t 

Kompas, zullen volgende week direct geïnformeerd worden door Vlietkinderen zelf. 

Maakt uw kind gebruik van voor- en naschoolse opvang bij Partou; wilt u dit dan doorgeven 

via eendenplein@partou.nl Ook Partou volgt onze aanvangs- en eindtijden.  

Noodopvang 

Maakte u gebruik van de noodopvang op school in de afgelopen periode? Dit blijft van 

kracht als de scholen weer open zijn. U kunt uw kind dus zoals gewoon naar school laten 

komen, op de dagen dat u aan het werk bent. Ook op 11 en 12 mei verzorgen wij voor deze 

leerlingen noodopvang.  

Uw kind komt niet naar school 

Wanneer u ervoor kiest uw kind niet naar school te laten komen; wilt u dit dan aangeven via 

directie@obswaterland.nl  

Op dit moment geven deskundigen aan dat het voor leerlingen veilig is om weer te starten 

met school en sportactiviteiten.  

Volgens de richtlijnen van het RIVM blijft uw kind uiteraard thuis bij verkoudheid, hoesten, 

koorts of milde klachten.  

Inzetbaarheid van het team 

Op 6 mei as. hebben we exact de inzetbaarheid van alle teamleden in beeld. De gezondheid 

van alle betrokkenen staat voorop. Mocht het zo zijn dan een van teamleden niet in 

gelegenheid is om fysiek voor de groep te staan, dan zal ik u moeten vragen uw kind die dag 

thuis te houden. Als dat al gelijk in de opstart week is, krijgt u hierover op 6 mei een bericht 

via MSI.  
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Thuisonderwijs en Office Teams 

Thuisonderwijs zoals we dit tot nu toe verzorgd hebben zal niet meer doorgaan. Via TEAMS 

worden er geen instructies meer aangeboden. Wel blijft dit middel beschikbaar voor het 

stellen van vragen en het terugvinden van de weekplanning. De groepen die thuis zijn vinden 

hier dus de opdrachten voor die dag en week terug. Op de thuis dag is er gelegenheid om in 

de chat vragen te stellen aan de leerkracht tussen 15.00 en 16.00 uur.  

Verjaardagen en traktaties 

Voor nu moeten we helaas stellen dat het uitdelen van een traktatie en rondgaan met een 

kaart bij een verjaardag niet mogelijk zijn. We besteden op gepaste wijze aandacht aan de 

verjaardag van uw kind in de groep.  

De jaarplanning en belangrijke data 

Voor de jaarplanning wil ik u meegeven dat de studiedag van 12 juni komt te vervallen, 

evenals de kleutervrije vrijdag van 21 juni. De studiedag van dinsdag 7 juli zal wel doorgaan. 

Deze dag gebruiken we om noodzakelijke voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar te 

treffen.  

Er zijn veel factoren van invloed om de te nemen besluiten rondom de heropening. Het 

welbevinden van onze leerlingen; het team en ook u, de ouders wegen allemaal mee in de te 

nemen besluiten. Het is helaas niet mogelijk om voor alle betrokkenen een passend besluit 

te nemen. Alle afwegingen die u hier leest zijn gemaakt in samenspraak met de 

medezeggenschapsraad. De MR zal u in de loop van komende week nog een bericht sturen; 

via MSI.  

We kijken uit naar het moment dat we alle leerlingen weer mogen begroeten in de school. 

We starten op 13 mei met de halve groepen. Na 18 mei hopen we dan in de officiële 

berichtgeving te horen dat we weer terug kunnen gaan naar een normalere situatie. Het 

spreekt voor zich dat we dit dan doen met in acht neming van alle geldende 

veiligheidsvoorschriften.  

Heeft u na het lezen van deze brief vragen of opmerkingen; stuurt u deze dan naar 

directie@obswaterland.nl Streven is u, met uitzondering van 29 april tot en met 5 mei 

binnen een dag te antwoorden. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, rest mij nog een ding: Bedankt voor uw 

steun en hulp bij het onderwijs aan de kinderen in de afgelopen weken. We hebben ons 

ingezet om de kinderen zoveel mogelijk te begeleiden, maar zonder u is dat niet mogelijk 

geweest! Ik wens u en de kinderen een plezierige meivakantie toe. 

Blijf gezond!  

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Maurice Schaepkens 

Directeur Daltonbasisschool Waterland  
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RIVM: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-

en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs 

Protocol Opstart basisonderwijs: 

https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/protocol_regulier_def.pdf 
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