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Wolvega, 29 april 2020
Beste ouders en verzorgers,
Vorige week is bekend gemaakt dat na de meivakantie de deuren van de scholen weer
gedeeltelijk open mogen voor de leerlingen. Als team kijken we enorm uit naar deze periode,
aangezien iedereen de leerlingen erg gemist heeft en het liefst zo snel mogelijk weer met
hen in de klas aan het werk wil. Helaas mogen we nog niet alle leerlingen tegelijkertijd
verwelkomen. We begrijpen dat dit een opstartfase is en hopen dat de maatregelen vanuit
het kabinet binnen afzienbare tijd verder versoepeld zullen worden.
De afgelopen week hebben we de tijd genomen om deze periode zorgvuldig voor te
bereiden. We hebben hierbij de landelijke protocollen als leidraad gebruikt. De PO-raad geeft
aan dat leerlingen (ongeveer) de helft van de tijd naar school mogen in kleinere groepen
(50% van het totaal aantal leerlingen).
Als team hebben we weloverwogen keuzes gemaakt, hoe we zo optimaal mogelijk vorm en
inhoud willen geven aan het onderwijsproces voor deze eerste periode na 11 mei. Het
onderwijsconcept wat hier uit voort gekomen is hebben we besproken met de MR. Zij
hebben aangegeven in te stemmen met de keuzes die we gemaakt hebben.
Onderstaande uitgangspunten hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het
onderwijsconcept in de opstartfase:
-

Kwaliteit van onderwijs en onderwijstijd optimaal benutten
Aandacht voor sociaal emotioneel welzijn van de leerling en de groep
Afsluiting basisschoolperiode van groep 8
Inhoud geven aan het thuisonderwijs in deze nieuwe fase

Op basis hiervan hebben we tot een verdeling van de leerlingen besloten waarbij de
leerlingen hele dagen naar school gaan, verdeelt over twee groepen.
We hebben ervoor gekozen om de leerstofjaarklassen in tact te houden.
Hieronder volgt een toelichting op de uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

Leerlingen gaan volledige dagen naar school (binnen het kader van 50%
onderwijs).
De normale schooltijden worden aangehouden (8.30 – 14.15 uur).
Maandag en woensdag groep 1,3,5,7
Dinsdag en donderdag groep 2,4,6,8
Vrijdag wisseldag, rekening gehouden met vrije dagen rondom Hemelvaart wat
betreft de verdeling
Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij!!

•

Onderwijs gericht op leerstofjaarklassen:
o Specifieke enkele groep
o Aandacht m.b.t. sociaal emotioneel welzijn gericht op leeftijdsgroep
o Onderwijstijd optimaal benutten, instructie en begeleiding gericht op één
groep. Dit creëert rust in de groep.
o Groep 8 bij elkaar, gezamenlijk af kunnen sluiten basisschoolperiode

•

Inventariseren leeropbrengsten per groep over de afgelopen periode. Op basis van
de inventarisatie geeft de leerkracht per specifieke groep invulling aan de

CBS De Adelaar
Adres: Heerenveenseweg 36, 8471 BG Wolvega
Postadres: Postbus 51, 8470 AB Wolvega
Telefoon: 0561-613817
Mail: cbsdeadelaar@tjongerwerven.nl

onderwijsinhoud (hierover zullen de leerkrachten ouders informeren middels de
wekelijkse nieuwsbrief)
•

Onderwijs op school gericht op instructie en begeleiding

•

Onderwijs thuis gericht op zelfstandige verwerking (minimale ondersteuning van
ouders) Er wordt elke week een thuiswerkpakket gemaakt wat gericht is op de stof
en instructie van die week.

•

Onderbouw heeft kleine groepen: leerkrachten kunnen elkaar ondersteunen wat
betreft hygiëne leerlingen, zoals toiletbezoek, handen wassen etc.

•

Iedere dag minimaal 1 personeelslid aanwezig ter ondersteuning

We realiseren ons dat dit een periode is waarin we blij zijn weer wat meer vrijheid te krijgen.
Daarnaast kunnen we nog niet in de wens voorzien om alle leerlingen tegelijkertijd op te
vangen. We proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen in het belang van de leerlingen en
de leerkrachten. We hopen daarmee, in de samenwerking met jullie als ouders en
verzorgers, op een goede manier invulling te geven aan het onderwijs in deze periode.
Er zal in afwisseling met onderwijs op school nog wel een vorm van thuisonderwijs
plaatsvinden. We denken dat de belasting voor ouders tijdens de ‘thuisdagen’ minimaal zal
zijn. Door de instructie en begeleiding op school goed en gericht te verzorgen kunnen de
leerlingen zoveel mogelijk, zelfstandig thuis de verwerkingsopdrachten maken. Hiermee
hopen we wat meer ruimte de creëren voor ouders.
In bijlage 1 is een schema toegevoegd met daarin de verdeling van groepen en dagen.
We ontkomen er niet aan om geplande activiteiten te wijzigen. Enkele activiteiten kunnen
door de maatregelen niet meer doorgaan. Ook willen we graag onderzoeken welke juist wel
in aangepaste vorm door kunnen gaan. Zie bijlage 2 voor nadere informatie hierover. In
bijlage 3 lezen jullie welke aanvullende regels op school gaan gelden om te kunnen voldoen
aan de maatregelen zoals die door het RIVM en PO Raad zijn opgesteld voor basisscholen.
Ik hoop jullie middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. We zijn ons heel erg
bewust van het feit dat de periode vanaf 16 maart veel van ouders en leerlingen gevraagd
heeft. Daarom wil ik jullie nogmaals bedanken voor de enorme inzet de afgelopen weken!
Ik vertrouw erop de komende periode in een goede samenwerking, invulling te geven aan
het onderwijs in combinatie met de thuissituatie.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van De Adelaar,

Janneke Neef
Directeur CBS De Adelaar
Bijlage 1: Schema groepsindeling
Bijlage 2: Wijzigingen in geplande activiteiten
Bijlage 3: Aanvullende regels om uitvoering te geven aan maatregelen.
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Bijlage 1: Schema groepsindeling
In onderstaand schema het overzicht met daarin de verdeling van groepen en dagen.
Groep 1 en 2 zijn op de vrijdag vrij!
Groep A
Groep 1
Groep 3
Groep 5
Groep 7

Groep B
Groep 2
Groep 4
Groep 6
Groep 8

Maandag
11-05
A

Dinsdag
12-05
B

Woensdag
13-05
A

Donderdag
14-05
B

Vrijdag
15-05
B

Maandag
18-05
A

Dinsdag
19-05
B

Woensdag
20-05
A

Donderdag
21-05
Vrij i.v.m.
hemelvaart

Vrijdag
22-05
Vrij i.v.m.
hemelvaart

Maandag
25-05
A

Dinsdag
26-05
B

Woensdag
27-05
A

Donderdag
28-05
B

Vrijdag
29-05
A

Bijlage 2: Wijzigingen in geplande activiteiten
De komende periode staan er een aantal activiteiten op het programma die aangepast of
geannuleerd worden.
Maandopening
Spaaractie Alpe
d‘HuZes
Excursies
Gymlessen

Citotoetsen

Schoolfotograaf

Er worden geen maandopeningen gehouden tot aan de
zomervakantie.
De periode tot aan de zomervakantie nemen we geen lege flessen
mee naar school. Leerlingen mogen eventueel thuis verder sparen
(zelf flessen inleveren).
De excursies tot aan de zomervakantie zijn geannuleerd.
Er mogen geen gymlessen gegeven worden in de sporthal. Waar
mogelijk gaan we op het plein in aangepaste vorm
gymmen/sporten/bewegen.
We nemen dit schooljaar geen citotoetsen meer af. Voorwaardelijk
voor het afnemen van een citotoets moet een leerling minimaal 6
weken aangesloten volledig onderwijs gevolgd hebben.
We gaan in overleg binnen Stichting De Tjongerwerven hoe en
wanneer er een volgend meetmoment plaats zal vinden.
We onderzoeken de mogelijkheden gezamenlijk met de
schoolfotograaf. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen
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Schoolreisje
Schoolkamp

Musical groep 8

vanuit het RIVM. Groep 8 willen we in ieder geval door laten gaan.
Nadere informatie volgt.
De schoolreisjes voor groep 1 t/m 6 zijn geannuleerd.
Het schoolkamp groep 7-8 hangt af van de richtlijnen in juni en het
advies wat hierin gegeven wordt. Zodra nieuwe richtlijnen bekend
zijn wordt het besluit z.s.m. genomen. Nadere informatie volgt.
Er wordt door de groepsleerkrachten van groep 8 gekeken of de
musical in aangepaste en op een creatieve manier door kan gaan.
Vast staat dat ouders niet aanwezig kunnen zijn bij de uitvoering.
Nadere informatie volgt.

Bijlage 3: Aanvullende regels om uitvoering te geven aan maatregelen
Om de komende periode op een verantwoorde manier onderwijs te kunnen bieden op school
gelden onderstaande voorzorgsmaatregelen gericht op veiligheid en hygiëne. Deze komen
voort uit de richtlijnen van het RIVM.
Halen en brengen van de leerlingen
• Leerlingen komen, waar het kan en verantwoord is, zoveel mogelijk zelfstandig
naar school of worden door maximaal 1 ouder gebracht.
• De school is vanaf 8.15 uur open. Hiermee willen we de inloop zoveel mogelijk
spreiden.
• Er mogen geen ouders op het plein en in de school komen!
• Ouders brengen de leerlingen tot aan het hek en ook bij het halen blijven ouders
aan de buitenzijde van het hek/plein wachten.
• Ouders hanteren de gepaste afstand van 1,5 meter tot elkaar.
• Kleuters (groep 1/2) worden door de kleuterjuf opgevangen bij het hek.
• Leerlingen van groep 3 t/m 8 worden geacht meteen door te lopen naar binnen
waar de eigen leerkracht hen opwacht.
• Er is een pleinwacht aanwezig op het plein.
• Informatieoverdracht tussen ouder en leerkracht vindt telefonisch of via de mail
plaats.
• Leerlingen vertrekken na schooltijd meteen naar huis.
• Jongere broertjes en zusjes spelen niet op het plein.
Leerlingen in de school
• Leerlingen nemen op de eerste schooldag na de meivakantie de Chromebooks
weer mee naar school. Deze zullen vervolgens op school blijven. Ook de overige
materialen (boeken, werkboeken) die de leerlingen thuis hebben kunnen dan weer
ingeleverd worden.
•
•
•
•
•

Leerlingen worden binnen opgewacht door hun leerkracht.
Bij binnenkomst desinfecteren alle leerlingen de handen voor ze de klas ingaan.
Er wordt uitleg gegeven m.b.t. de veiligheids- en hygiëne maatregelen m.b.t. de
leerling, groep en de activiteiten.
De groep maakt enkel gebruik van het eigen klaslokaal tenzij anders bepaalt m.b.t.
een vooraf bepaalde activiteit.
Leerlingen hangen jas en tas aan de eigen stoel (incl. pauzehap).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flesjes drinken staan op de eigen tafel.
Leerlingen nemen een kant en klare pauzehap mee en gooien resten zelf weg.
Bij verjaardagen geen traktaties mogelijk (leerlingen ontvangen wel een kaart
namens het team geschreven door de eigen leerkracht).
Leerlingen wassen handen minimaal op een aantal gezette tijden: bij binnenkomst,
na toiletbezoek, voor pauzehap, na pauze buiten. Er wordt gebruik gemaakt van
zeeppompjes en papieren handdoekjes.
Leerlingen sluiten deksel van wc vooraf aan het doorspoelen (beperken
mogelijkheid tot besmetten/overdragen virus).
Leerlingen tot elkaar wordt geen 1,5 meter afstand in acht genomen.
Leerlingen tot leerkracht wordt wel 1,5 meter afstand in acht genomen.
Leerlingen met gezondheidsklachten blijven thuis en komen niet naar school.
Hiermee bedoelen we niezen, verkoudheid, keelklachten en/of koorts.
Als leerlingen gedurende de dag gezondheidsklachten ontwikkelen, dan wordt
contact opgenomen met de ouders met het verzoek de leerling op te halen.
Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid koorts heeft of verkouden is.
Leerlingen niezen en hoesten in de elleboog.
Pauze wordt gehouden met de eigen groep op gezette tijden.

We willen jullie vragen bovenstaande richtlijnen, vooraf aan de eerste schooldag na de
meivakantie, met de kinderen te bespreken. Zo zijn de leerlingen goed voorbereid.
Leerkrachten en overige medewerkers
• Leerkrachten en andere medewerkers in de school hanteren de 1,5 meter afstand
tot elkaar en zoveel als mogelijk tot de leerlingen.
• Op gezette tijden worden de tafels, stoelen, deurkrukken, wc’s en materialen die
gebruikt worden ontsmet door de aanwezige medewerkers.
• Leerkrachten met gezondheidsklachten mogen niet naar school. Als leerkrachten
gedurende de dag gezondheidsklachten ontwikkelen gaan ze naar huis. De groep
zal, waar mogelijk, opgevangen worden door een vervanger. Als dit niet mogelijk is
blijft de groep thuis of wordt naar huis gestuurd (met berichtgeving richting ouders).
Algemene voorzorgsmaatregelen
• De klaslokalen worden ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM.
• Het RIVM heeft een poster ontwikkeld met daarop de belangrijkste
voorzorgsmaatregelen. Deze hangt op meerdere zichtbare plekken in de school en
zal besproken worden met de leerlingen.
• Lokalen en de algemene ruimte (waaronder het speellokaal) waar geen leerlingen
mogen komen worden afgezet met lint.

