
 

 

 

 

   

 

Welkom terug op school!       Den Haag, 3 juni 2020 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

Komende maandag 8 juni is het zover, de scholen gaan weer volledig open. De afgelopen maanden 

hebben we op een geheel andere manier het schooljaar beleefd dan we ooit hadden kunnen 

denken.  

Dank u wel voor uw flexibiliteit en hulp aan de kinderen. We zijn blij de kinderen weer op school te 

verwelkomen. De volgende stap gaan we nu ook nemen met elkaar. Met deze brief informeer ik u zo 

volledig mogelijk hierover.  

Welke schooltijden hanteren we? 

De gehanteerde schooltijden vanaf 11 mei zullen worden uitgebreid; zoals u hieronder kunt zien. We 

blijven een vorm van het continurooster hanteren. We hebben in de afgelopen weken gemerkt dat 

het volledig bij de groep zijn rust in de groep brengt en houdt. De TSO zoals we deze kenden vervalt 

hiermee tot aan de zomer.  

De periode tot aan de zomervakantie is een periode waarin iedereen kan ervaren hoe een 

continurooster op Waterland bevalt. In de week van 29 juni ontvangt u een ouderpeiling rondom dit 

onderwerp.  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8.30 - 14.00 uur 8.30 - 14.00 uur 8.30 - 13.00 uur 8.30 - 14.00 uur 8.30 - 14.00 uur 
 

Waarom kiezen we voor deze schooltijden? 

Bij de heropening van de scholen op 11 mei gaven de richtlijnen vanuit het protocol aan dat een 

continurooster wenselijk was om in te zetten. Met deze schooltijden is er zo min mogelijk verkeer 

van en naar schooltijd gedurende een schooldag. Door de werkwijze van het continurooster door te 

zetten vanaf 8 juni blijven we voldoen aan deze richtlijn. Kijkt u hier voor het volledige protocol 

heropening basisonderwijs.  

De ervaringen vanuit het team, als ook vanuit de leerlingen, zijn positief. Het volledig bij de groep 

zijn levert op dat de dynamiek in de groep voortdurend dezelfde is. Er is goed en prettig gewerkt; 

zonder een langere pauze tussen de middag. Dit zetten we graag voort.  

Blijven deze schooltijden ook in het nieuwe schooljaar 2020-2021? 

Om de schooltijden officieel te wijzigen is een ouderpeiling noodzakelijk. Dit zullen we doen op 29 

juni as. De gegevens van deze peiling geven de medezeggenschapsraad informatie om al dan niet in 

te stemmen met een eventuele wijziging van de tijden. Zowel de kinderen en u zelf, als ook het team 

heeft dan ervaren hoe de schooltijden in het continurooster bevallen. Uiteraard zullen we hier in de 

peiling rekening mee houden. Informatie over schooltijden kunt u vinden via deze link op de website 

van de rijksoverheid  

 

https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/vraag-en-antwoord/hoe-regelen-basisscholen-de-schooltijden-en-lesuren


 

 

 

 

   

 

 

Wat gebeurt er met TSO en pauzes?  

We blijven twee keer een pauze hanteren. Onze teamleden eten beide keren met de kinderen 

binnen en gaan een keer met hen én een keer zonder hen naar buiten. Deze tweede keer 

buitenspelen zal worden begeleid door medewerkers van Vlietkinderen.  

Zijn er kosten verbonden aan het continurooster? 

Tot aan de zomervakantie zijn er geen kosten verbonden aan het continurooster. In deze periode 

neemt de school deze voor zijn rekening; aangezien het gaat om een proefperiode. In de peiling van 

29 juni ontvangt u een duidelijke uiteenzetting van hoe het continurooster werkt en wat de kosten 

kunnen zijn. 

Wat gebeurt er met de naschoolse opvang?  

Door zowel Partou als Vlietkinderen zal de NSO doorgaan vanaf 14 uur. Alle ouders die deze uren 

afnemen worden hierover nog volledig bericht vanuit Partou of Vlietkinderen. We trekken hierin 

samen met de opvangorganisaties op. Bij het schrijven van deze brief is alle informatie hierover nog 

niet volledig.  

Inzetbaarheid team 

Nog niet alle teamleden zijn per 8 juni volledig inzetbaar. Om tegemoet te komen aan de 

persoonlijke omstandigheden van Ewout en Kyra zullen de groepen 6-7 en 7 in twee groepen 

verdelen; op de dagen dat zij werken in de groep. De ouders van deze groep ontvangen hierover 

uiterlijk morgen een apart bericht. 

Mocht een van de teamleden ziek zijn in de komende periode, dan ontvangt u zo spoedig mogelijk 

bericht hierover. We zullen dan niet over gaan tot vervanging van de leerkracht, maar u vragen uw 

kind die dag thuis te houden.  

Is er dit schooljaar een portfolio?  

Ja; alle leerlingen krijgen zoals gepland het portfolio mee op 10 juli. Hier zal ook het rapport in zitten. 

We leggen hierin de nadruk op de wijze waarop we gezien hebben dat de kinderen aan het werk zijn 

geweest.  

Worden er nog toetsen afgenomen?  

De Cito toetsen die gepland staan in juni gaan door. Uiteraard moeten deze toetsen anders worden 

geïnterpreteerd dan normaliter. Wel bieden de toetsen ons waardevolle informatie. Zo wordt 

inzichtelijker hoe ver de kinderen zijn met de lesstof. Zijn er achterstanden en hiaten, liggen de 

kinderen goed op schema of hebben ze een voorsprong? Belangrijke informatie voor ons als school 

en ook voor u als ouder. Er worden geen zwaarwegende beslissingen genomen op basis van deze 

toetsen. 



 

 

 

 

   

 

 

Worden de RIVM richtlijnen nog steeds gehanteerd?  

Ja. In de klas hoeven de kinderen onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren; maar wel ten 

opzichte van de leerkrachten. In de school gelden nog steeds de looprichtingen en de ingangen voor 

alle groepen blijven nog steeds van kracht.  

De reeds getroffen hygiëne maatregelen in de klas worden doorgezet. Nog steeds geldt dat als uw 

kind ziek wordt, koorts heeft, of verkoudheidsklachten vertoond dat uw kind dat niet naar school 

komt. We letten er gedurende de dag op en zullen u actief benaderen als uw kind van school 

gehaald moet worden.  

Ouder gesprekken worden tot nader bericht niet in school gevoerd, maar zoveel mogelijk via TEAMS 

of ZOOM. Alleen als de situatie het toelaat zullen wij over gaan tot een gesprek in school.  

Kijkt u voor meer informatie op de website van het RIVM.  

Mag mijn kind trakteren de komende periode?  

Ja dat mag, mits het gaat om voorverpakte traktaties. Deze worden niet in de klas genuttigd, maar 

mee naar huis gegeven.  

Mag mijn kind nog thuisblijven? 

Vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer naar school. Heeft u redenen om uw kind niet naar school te 

laten gaan; neem dan contact op met mij via directie@obswaterland.nl. De leerplichtwet is voor alle 

leerlingen van toepassing.  

En nu verder!  

Met deze brief hoop ik u zo volledig mogelijk op de hoogte gebracht te hebben. Alle informatie in 

deze brief is besproken in het team, met de medezeggenschapsraad én met de opvangpartners. 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen; wilt u deze dan mailen naar 

directie@obswaterland.nl  

Komende maandag ontvangen wij de kinderen graag op school. We zullen die dag een ‘Covid-Proof’ 

traktatie voor hen hebben, 

Met vriendelijke groet, 

Maurice Schaepkens, 

Directeur Daltonbasisschool Waterland  

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
mailto:directie@obswaterland.nl
mailto:directie@obswaterland.nl

