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Aanpak heropening De Mheen 

vanaf 11 mei 2020 

 

 
Doel  
Dit document heeft in eerste instantie het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze 
waarop wij de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, 
cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij 
willen we de mogelijkheid om het Coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. 
We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor kinderen en medewerkers.  
Bij het opstellen van deze aanpak zijn het advies van het RIVM en de richtlijnen op 

bestuursniveau uitgangspunt.  

 

Aanpak: organisatie en aanbod 
 
Organisatie  
 
Hoeveel dagen/uren naar school?  
We streven ernaar om alle kinderen de komende periode evenveel naar school te laten 
komen. We hebben bij het maken van deze verdeling ook gekeken naar:  
 

• Veiligheid van de kinderen en teamleden 

• Belastbaarheid van de stamgroepleidsters 

• Het gebruik van de beschikbare ruimtes 

• Praktische haalbaarheid voor ouders 

• Opvang van de kinderen van ouders met vitale beroepen 

• Het werken met cohorten; dezelfde groepen kinderen tegelijk op school  

• Verschillende scenario’s  
 
Schooltijden - Continurooster 
We draaien een 5-gelijke-dagen-model. Dat betekent dat we alle dagen tot 14:00 uur naar 
school gaan, ook op woensdag en vrijdag. De tijd dat kinderen in de klas zitten, blijft 
daarmee voor de maandag, dinsdag en donderdag gelijk (5,5 uur). We willen in de periode 
van 11 mei tot 1 juni ervoor zorgen dat elke groep evenveel fysieke tijd op school heeft. 
Daarom verlengen we op de woensdag en vrijdag de schooldag. 
 
Normaal gesproken is er een uur pauze tussen de middag waarbij de kinderen eten met een 
overblijfkracht. Vanuit veiligheidsoogpunt maken we de komende periode geen gebruik van 
de tussenschoolse opvang. De stamgroepleidsters zijn van 8:15 tot 14:00 uur beschikbaar 
voor de groep en hebben na 14:00 uur officieel pauze.  
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Planning heropening De Mheen vanaf 11 mei 

De school zal weer open gaan op maandag 11 mei 2020. Op 20 mei wordt bekend of er een aanpassing komt in de maatregelen. We zijn er voor nu vanuit 

gegaan dat die dan vanaf 1 juni in zullen gaan en hebben deze planning gemaakt tot die datum. Mochten er in de tussentijd aanpassingen nodig zijn dan 

passen we dit plan aan. 

• elke groep heeft evenveel fysieke tijd op school 

• we werken met cohorten; zoveel mogelijk dezelfde groepen kinderen zijn tegelijk op school  

• schooltijd is van 8:30 – 14:00 uur op alle dagen 

• verdeling groep 1/2 wordt in een apart bericht met de onderbouw gedeeld 

• we geven elke jaargroep apart les. Doordat zij een hele dag op school zijn, is er geen sprake van versnippering en is de onderwijstijd optimaal 

binnen de gegeven omstandigheden.  

 
 Maandag 11 mei Dinsdag 12 mei Woensdag 13 mei Donderdag 14 mei Vrijdag 15 

Week 20 Leerjaar/groep 3  
Leerjaar/groep 6 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 4  
Leerjaar/groep 7 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 5  
Leerjaar/groep 8 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders met 
een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 3 
Leerjaar/groep 6 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 4  
Leerjaar/groep 7 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

 Maandag 18 mei Dinsdag 19 mei Woensdag 20 mei Donderdag 21 Vrijdag 22 

Week 21 Leerjaar/groep 3 
Leerjaar/groep 6 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 4 
Leerjaar/groep 7 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 5  
Leerjaar/groep 8 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders met 
een cruciaal beroep 

Hemelvaartsdag 
Alle kinderen vrij 

Dag na hemelvaart 
Alle kinderen vrij 

 Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei 

Week 22 Leerjaar/groep 3  
Leerjaar/groep 6 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 4 
Leerjaar/groep 7 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 5  
Leerjaar/groep 8 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders met 
een cruciaal beroep 

Leerjaar/groep 5  
Leerjaar/groep 8 
Deel 1/2 
+ kinderen van ouders 
met een cruciaal beroep 

Alle kinderen vrij 

 Maandag 1 juni 

Week 23 
 

2e Pinksterdag 
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• De stamgroepleidsters gebruiken de tijd na schooltijd voor voorbereiding/administratie 

en overleg. 

• We werken met leerjaren/groepen in plaats van stamgroepen.  

• Voor de dagen dat de kinderen niet naar school komen, krijgen ze thuiswerk mee. 

• Er is deze thuiswerkdagen geen digitale ondersteuning vanuit school. 

• Dit thuiswerk wordt op de lesdagen besproken. 

• De overblijf wordt tijdelijk door teamleden verzorgd. 

• We werken niet met shifts op een dag zodat ouders hele schooldagen hun handen vrij 

hebben.  

• De BSO-kinderen worden ook in het tussenuur (van 14 uur tot 15 uur) opgevangen. 

• In deze vorm zijn er weinig verkeersbewegingen. 

 
Noodopvang 
Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep blijft de mogelijkheid tot noodopvang op 
school van maandag t/m vrijdag. Ouders met een cruciaal beroep dienen een verzoek in bij 
de directie (gmassier@leerplein055.nl). Om de kindaantallen binnen de school minimaal te 
houden, willen we vragen alleen gebruik te maken van deze optie als het noodzakelijk is.  
Bij een verzoek in de mail aangeven: om welke kinderen het gaat, in welke groep ze zitten, 
welke dagen nodig zijn en waar de kinderen na schooltijd heen gaan.    
 

Onderwijs op afstand  
De kinderen die op dit moment een chromebook van school in bruikleen hebben, mogen 
deze thuis blijven gebruiken. Deze afspraak geldt zolang de periode dat we nog niet volledig 
naar school kunnen, duurt.  
 
We streven ernaar Google Meet en Google classroom te blijven inzetten als: 

• een kind door ziekte niet naar school kan, maar wel kan werken.  

• een kind in quarantaine is vanwege de gezinssituatie.  
 
Op de dagen dat de kinderen geen les hebben op school:  
 

• werken de kinderen aan hun weektaak (groep 3 t/m 8); 

• vindt een deel van de verwerking thuis plaats als thuiswerk.  

• krijgen de kinderen voor maandag de opdrachten om die week thuis aan te werken.  
Deze worden dan op één van de dagen dat de kinderen naar school komen, 
besproken met de stamgroepleidster. 

 
 
Ouders in de school  

• Ouders zijn in deze situatie helaas niet welkom in de school. We willen ouders vragen 
bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter te respecteren.  

• Wil je ’s ochtends voor schooltijd iets melden? Dan is het handig de 
stamgroepleidster te mailen of er kan een briefje worden meegegeven. 

• Ouders kunnen hun vragen aan de stamgroepleidsters via de mail stellen of bellen na 
de middagpauze.  
 

mailto:gmassier@leerplein055.nl
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Halen/brengen  
We willen voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. We 
verzoeken jullie de 1,5 m. afstandsregel te respecteren. Kinderen in de bovenbouw kunnen 
vaak al zonder begeleiding naar school komen.  
Uiterlijk 8 mei volgt aanvullende informatie over het brengen en halen. 
 
Externen in de school   

We ontvangen deze periode geen stagiaires, vrijwilligers, begeleiders en vakleerkrachten in de 

school.  

 

Ondersteuning 

Waar mogelijk wordt de ondersteuning van leerlingen die extra begeleid worden weer 
opgestart door interne collega’s en op afstand (via Google Meet) door externen. 
 

Aanbod 

Gesprek 
De kinderen gaan naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen 
oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij de kinderen. De pedagogische prioriteit 
is het grootst. De kinderen en stamgroepleidsters moeten het openen van de school als 
positief kunnen ervaren. De stamgroepleidster draagt de zorg ervoor dat dit ook gebeurt. 
Alle maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en waar nodig 
voorgedaan. Dus: 
  
• Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.  
• Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen.  
• Er kan worden gesproken over zieken in hun omgeving. 
 
Werk 
We geven elke jaargroep apart les. Doordat zij een hele dag op school zijn, is er geen sprake 
van versnippering en is de onderwijstijd optimaal binnen de gegeven omstandigheden.  
De eigen stamgroepleidster is het best in staat te onderzoeken wat een kind nodig heeft om 
de overgang terug naar de school te maken. Zij kennen hun kinderen al, weten waar ze 
stonden vóór de crisis en waar ze zonder de crisis hadden moeten staan. Door te kiezen voor 
het naar school laten gaan in kleine jaargroepen is er meer ruimte voor individuele 
ondersteuning. Er zal op die dagen nog meer dan voorheen 'passend onderwijs' worden 
gegeven, maatwerk. 
 
Spel  

• We doen sporten en spellen buiten waarbij het fysiek contact minimaal is. 

• Voor en na een spelmoment wassen we allemaal onze handen volgens de richtlijn.  
 
Viering 

• binnen elk leerjaar is ruimte voor een eigen vieringsmoment.  

• Er wordt met de kinderen van groep 8 gewerkt aan een afscheid. Hoe deze 
gepresenteerd wordt, zal afhangen van de maatregelen die op dat moment gelden.  
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Gezondheid en hygiëne maatregelen op school  
 
Teamleden hebben zo min mogelijk fysiek contact met de kinderen en dienen onderling de 
1,5 meter afstand te houden. Wij doen ons uiterste best de afstand van 1,5 meter te 
handhaven. Soms zoeken kinderen uit enthousiasme contact met de leerkracht of een ander 
kind. Willen jullie thuis ook aandacht besteden aan de 1,5 meter afstand?  
 
Ziekte bij teamleden 
Deze aanpak staat en valt met de gezondheid van de stamgroepleidsters. Stamgroepleidsters 
kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs met milde 
symptomen zoals een verkoudheid moeten medewerkers thuisblijven totdat ze 24 uur 
klachtenvrij zijn. Als een stamgroepleidster ziek of verkouden is, wordt gekeken of er 
vervangen of opgevangen kan worden door een collega. Lukt dit niet, dan blijven de 
kinderen van deze groep thuis.  
 
Ziekte bij kinderen  
Kinderen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus. Zelfs 
met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten ze thuisblijven totdat ze 24 uur 
klachtenvrij zijn. Als één of meerdere gezinsleden ernstige klachten (koorts en/of 
benauwdheid) heeft (gehad), dan dienen alle gezinsleden binnen te blijven tot iedereen in 
huis 24 uur lang vrij is van milde klachten (neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, 
koorts of benauwdheid).  

Wij zijn geen medici en kunnen dus geen onderscheid maken tussen verschillende typen 
luchtwegaandoeningen. Ook al hebben kinderen al langer of vaker last van 
verkoudheidsklachten dan kunnen wij helaas deze kinderen niet op school ontvangen. Wij 
begrijpen dat dit een probleem kan vormen voor kinderen met chronische aandoeningen 
zoals astma, regelmatig hoesten of chronische neusverkoudheid. We hebben nu echter te 
maken met een uitzonderlijke situatie, die zich niet eerder heeft voorgedaan. In deze situatie 
gelden andere regels dan gebruikelijk. Het is belangrijk dat iedereen zich daaraan houdt; zo 
zijn de richtlijnen het meest effectief.  
Wij verzoeken jullie, wanneer er twijfel bestaat of jullie kind onder deze maatregel valt 
(bijvoorbeeld bij chronische klachten) de huisarts, de GGD of het RIVM te bellen om advies 
te vragen. Alleen zij kunnen eventuele uitzonderingen vaststellen; wij zijn niet deskundig op 
dit terrein en kunnen niet anders dan het advies opvolgen dat wij gekregen hebben. 

Toiletgebruik 

• Handen wassen met zeep en met papieren handdoekjes afdrogen. 

• Er zal regelmatig extra schoongemaakt worden. 

 
Handen wassen, hoesten of niezen  

• De stamgroepleidsters en kinderen wassen op regelmatige basis de handen.  

• Teamleden en kinderen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;  

• Kinderen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, 
na hoesten of niezen;  

• Hoesten/niezen in elleboog. 
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Eten en drinken  

• Iedereen moet goed zijn handen wassen voor het eten van het pauzehapje en de 
lunch.  

• Kinderen mogen geen voedsel delen.  

• Geen traktaties meenemen.  
 
Verjaardag vieren  
Als een kind jarig is (geweest) wordt met ouders overlegd of de verjaardag nu gevierd wordt 
of indien gewenst op een later moment. We kiezen ervoor om tijdelijk geen traktaties uit te 
delen. Een jarig kind wordt uiteraard uitgebreid in het zonnetje gezet. 
 
Schoonmaak  
Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de 
handen in contact zijn regelmatig schoonmaken.  
 


