
Opstartplan 11 mei. 
 
 
Dit plan is in eerste instantie bedoeld voor de 3 weken na de meivakantie (11 mei t/m 29 
mei). Uitgangspunt is dat de leerplichtige kinderen de helft van de onderwijstijd op school 
doorbrengen. 
 
Aan de basis van dit opstartplan ligt het Kabinetsbesluit, uitgewerkt in het Protocol Opstart 
Basisonderwijs.  
 
 

Rooster 
Elke groep gaat 2 hele dagen per week naar school. Behalve groep 1, die komen alleen 
woensdagochtend. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn dan dagelijks 43 
leerlingen en 4 leerkrachten op school. Op woensdagochtend zijn er 18 leerlingen met 2 
leerkrachten op school.  
 
Schooltijden op hele dagen: 8.30-14.45 uur  Woensdag: 8.30-12.15 
Begin- en eindtijd van de schooldag is voor alle groepen gelijk. Levert dit knelpunten op dan 
gaan wij over op gefaseerde begin- en eindtijden.  
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Pauzes 
Omdat de groepen de pauzes niet gelijktijdig hebben komen er aangepaste pauzes. 
Leerkrachten zijn in alle pauzes met leerlingen bezig. Daarvoor wordt de arbowet inzake 
tussenschoolse opvang tijdelijk versoepeld. 
 

Bij afwezigheid van leerkrachten proberen wij een invalkracht te regelen. Mocht dit niet 
lukken dan kan mogelijk weer worden overgegaan op thuiswerken van de leerlingen.  
Dineke, Yvonne en Johan werken zoveel mogelijk thuis omdat zij tot de risicogroep behoren. 
Er komen geen stagiaires op school. 
 

Ouders die twijfelen of ze hun kind(eren) naar school willen laten gaan kunnen de 
onderzoeken van het RIVM betrekken in hun besluit. (klik hier.) Ouders die hun kind(eren) 
thuis willen houden nemen contact op met Johan. Wij respecteren de keuze van ouders.  
De leerkrachten zullen doen wat ze kunnen om thuiszittende kinderen zoveel mogelijk bij de 
lessen te betrekken.  
 
Ouders met meerdere kinderen die op verschillende dagen naar school gaan en die de 
opvang niet voor elkaar kunnen krijgen, kunnen in overleg met de leerkracht kiezen voor een 
andere dag. De kinderen worden dan verdeeld over de andere basisgroepen waar ze 
zelfstandig aan hun taken werken. 
  

https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/2020%2004%2022%20%20Protocol%20Opstart%20.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/2020%2004%2022%20%20Protocol%20Opstart%20.pdf
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen-coronavirus


Wat krijgt de aandacht op school? 
Wij willen zo goed mogelijk inspelen op de verschillen bij de kinderen. Zowel sociaal-
emotioneel als op het gebied van leren. Er zal veel aandacht zijn voor de ervaringen van de 
kinderen. Het welbevinden van het kind is van groot belang. Er zal veel aandacht zijn voor 
het wennen aan elkaar en aan de nieuwe situatie. We zullen zoeken naar een goed 
evenwicht tussen leren en spelen, inspanning en ontspanning.  
Onderwijsinhoudelijk proberen wij er gaandeweg achter te komen op welk niveau elk kind 
zit op de  verschillende vakgebieden. Daar proberen wij op in te spelen. Daarbij richten we 
ons op betrokkenheid en interne motivatie. 
Op de lesdagen worden voor gr 3-8 de lesinstructies ook gekoppeld aan het huiswerk. Want 
op de dagen dat de kinderen niet naar school gaan wordt van hen verwacht dat ze huiswerk 
maken.  
Plusklasleerlingen kunnen tot aan de zomervakantie niet naar de plusklas. Zij komen op hun 
lesdagen gewoon naar school.  
 
 
 

Maatregelen 
Ouders mogen niet in school. Wilt u de leerkracht iets vragen of doorgeven communiceer 
dat dan tijdig via mail, telefoon of WhatsApp. 
  
Blijf thuis bij: 
• Neusverkoudheid of loopneus of niezen of keelpijn of hoesten of verhoging of koorts. 
• Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is of koorts heeft. 
• 24 uur klachtenvrij? Overleg met Johan wanneer de school weer bezocht kan worden. 
 
Risicogroep   
Leerlingen en leerkrachten die tot de risicogroep behoren, of waarvan gezinsleden tot de 
risicogroep behoren, kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met Johan. (klik hier 
voor de risicogroep) 
 
Afstand 
• Tussen volwassenen: altijd minimaal 1,5 m afstand. 
• Tussen kinderen: 1,5 m afstand is niet nodig. 
• Tussen leerkracht en kind:  zoveel mogelijk 1,5 m afstand. 
• Ouders kunnen helpen dat leerkrachten niet dicht bij de kinderen hoeven te komen. Geef 
rugtassen, broodbakjes en drinkbekers mee die de kinderen zelf kunnen openen en sluiten. 
Fruit thuis eventueel in stukjes snijden. Let ook op makkelijke kleding en schoeisel.  
• In situaties waarin de leerkracht dicht bij het kind moet komen (kalmeren/troosten, broek 
verschonen, etc.), proberen de leerkrachten zoveel mogelijk naast of achter het kind te 
staan. Ook kunnen leerkrachten gebruik maken van handschoenen, een mondkapje of een 
gezichtsscherm. 
• Kinderen nemen geen spullen mee van huis om te laten zien op school. 
 
Toegang tot school  (zie plattegrond) 
• Wij maken gebruik van verschillende ingangen voor de groepen. 
• Kinderen die met de fiets komen gebruiken de aangewezen fietsenstalling. 
• Kinderen gaan bij aankomst meteen naar binnen. Laat de kinderen niet te vroeg komen. 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#verhoogde-kans-op-ernstig-beloop
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#verhoogde-kans-op-ernstig-beloop
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/plattegrond%20plein%20en%20toegang%20school.pdf


Groep fietsenstalling ingang 

1 bij de bootjes Hoofdingang rechts 

2 bij de bootjes Hoofdingang rechts 

3 bij de bootjes Hoofdingang rechts 

4 bij de schommel Achteringang  

5 bij de schommel Achteringang 

6 bij het kunstwerk Hoofdingang links 

7 bij het kunstwerk Hoofdingang links 

8 bij het Gebouwtje Ingang Gebouwtje 

 
   
Brengen en halen  (zie plattegrond) 
• Bij brengen en halen geldt: maximaal 1 volwassene per gezin 
• Brengen met de auto. Neem afscheid in de auto en rij meteen door. Indien nodig, vooral bij  
   de jongsten, kunt u de auto kort parkeren om afscheid te nemen in de haal-/brengzone.  
   Tip: Brengt u kind(eren) uit gr 1,2,3, 6,7 of 8 probeer dan zo veel mogelijk de school te  
   bereiken via de Hoevenweg, vanuit de noordkant. Stoppen, uitstappen en meteen  
   wegrijden gaat dan vlotter. 
• Brengen met de fiets. Ouders van gr 1,2,3 (eventueel 6,7) kunnen gebruik maken van de   
   haal-/brengzone op het grote plein. Parkeer uw fiets niet bij het hek maar neem de fiets  
   aan de hand mee naar de haal-/brengzone.  
   De haal-/brengzones voor ouders van gr 4,5 en8 zijn buiten het plein. 
• De jongste kinderen worden op het plein door een leerkracht opgevangen. 
• Houd het afscheid kort en verlaat meteen de haal-/breng zone.  
• U mag niet op of rond het plein blijven staan voor een praatje of zo.   
 

Tenenliggers in de tunnel 
Kijk voordat u de tunnel in gaat of er aan de andere kant van de tunnel ook net iemand 
ingaat. Wacht in dat geval even tot de tunnel vrij is. 
 

Hygiëne 
Vooral in deze crisistijd is hygiëne van groot belang. De hygiëneregels voor de kinderen staan 
in het document “Hygiëne tijdens de corona crisis” Klik hier. 
De hygiëneregels zijn gebaseerd op de Rivm-richtlijnen. Graag deze regels ook thuis met de 
kinderen doornemen en toepassen. Benadruk de regels ook wanneer gekozen wordt voor 
speelafspraken na schooltijd. 
Onze schoonmaaksters passen hun schoonmaakwerkzaamheden aan de nieuwe situatie aan. 
Indien nodig werken zij langer door. 
De leerkrachten houden in de gaten welke materialen die dag gebruikt zijn. Na schooltijd 
worden die materialen ontsmet. 
 
Jarig? Trakteren mag, maar alleen wanneer de traktatie per stuk voorverpakt is. Kinderen 
trakteren alleen in de klas en gaan niet de groepen rond. De traktatie wordt voor schooltijd 
meegeven aan het kind. Ouders mogen deze dus niet op een later tijdstip in de school 
brengen.  
 
Luizenpluizen zal tot de zomervakantie niet op school plaats vinden. Graag zelf regelmatig 
controleren en zo nodig actie ondernemen. Luizen gevonden? Dan horen wij dit graag. 
 

https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/plattegrond%20plein%20en%20toegang%20school.pdf
https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/Hygi%C3%ABne%20tijdens%20de%20corona%20crisis.pdf


Noodopvang. 
Noodopvang buiten de geplande lesdagen blijft mogelijk voor de bekende doelgroepen.  
Voor info over cruciale beroepen. Klik hier. 
 
BSO 
De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang 
voor 0-12 jarigen. De BSO is alleen open voor en na schooltijden op dagen dat kinderen naar 
school gaan. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de 
kinderopvang vergoeden aan ouders.  
Wij geven aan de kinderopvangorganisaties de lesdagen en schooltijden door. 
Bij eventuele logistieke problemen bij de BSO kunnen na overleg de tijden van 
schoolopening en schoolsluiting voor betreffende kinderen aangepast worden. 
 
Tot slot 
Wij hopen dat de kinderen snel wennen aan de nieuwe situatie. 
Is uw kind angstig of verdrietig, meld dat dan aan de leerkracht. 
Meld ook als er in de familie of naaste omgeving sprake is van een corona besmetting, 
overlijden of andere ernstige gebeurtenissen. 
 
Heeft u nog vragen/opmerkingen van hoor ik het graag, 
 
Heel veel sterkte en wijsheid gewenst, en bovenal gezondheid! 
 
Met vriendelijke groet, 
ook namens het team, 
 
Johan 
 

https://www.sjaloomdalfsen.nl/uploads/Laatste%20nieuws/Overzicht%20van%20cruciale%20beroepsgroepen%20tijdens%20de%20COVID.pdf

