
Annen, 24 april 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Na een periode van zes weken waarin de kinderen van de ene op de andere dag niet meer naar school konden 

en we als team alles in het werk hebben gesteld om voor de leerlingen van obs De Eshoek afstandsonderwijs 

te verzorgen, kunnen we nu beginnen met de voorzichtige eerste stapjes om het onderwijs op locatie weer op 

te starten. De afgelopen weken zullen ongetwijfeld een bijzondere en soms uitdagende periode voor u en uw 

kind(eren) zijn geweest, maar met elkaar hebben we geprobeerd er het beste van te maken. 

We zijn blij dat we voorzichtig weer van start kunnen, maar het is voor alle betrokkenen ook best spannend, 

net als het dat voor u en de kinderen zal zijn. Om aan de richtlijnen van het RIVM, OMT (Outbreak 

Management Team) en de overheid te kunnen voldoen, moeten we ons onderwijs de komende tijd op een 

andere manier vormgeven dan u van ons bent gewend. In dit protocol kunt u lezen hoe het onderwijs er in de 

komende periode uitgaat zien, wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u en de kinderen 

verwachten. Want alleen samen kunnen we de komende periode tot een succes maken. 

Uitgangspunt in dit protocol is dat alle leerlingen de komende periode 50% van de reguliere lestijd onderwijs 

kunnen krijgen. Aangezien de periode in dit protocol 12 lesdagen omvat, zullen de kinderen in die tijd 6 dagen 

op school aanwezig zijn (gedurende de gebruikelijke schooltijden). De overige 6 dagen gaan de kinderen thuis 

zelfstandig aan de slag met hun huiswerk. Op deze dagen wordt de dag via Google Meet gezamenlijk met een 

leerkracht gestart en afgesloten, en krijgen de kinderen tussendoor de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Vanwege de richtlijnen van het RIVM en het OMT hebben wij geprobeerd het aantal personen dat tegelijk in 

het schoolgebouw aanwezig is zoveel mogelijk te beperken. Bij de manier waarop wij het onderwijs voor de 

kinderen gaan invullen, is het pedagogisch klimaat en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen 

voor ons leidend geweest. Natuurlijk is het belangrijk dat de kinderen weer taal- en rekenlessen krijgen, maar 

de kinderen zijn gedurende een lange periode niet naar school geweest en we mogen niet onderschatten wat 

voor impact dat op sociaal-emotioneel gebied kan hebben.  

Wij hebben er daarom bewust voor gekozen de groepen niet op te splitsen (met uitzondering van Het 

Konijnenhol, De Vlindertuin en de combinatiegroep 3/4, daarover later meer). De kinderen volgen de lessen in 

de groepssamenstelling zoals ze die zijn gewend. Dit biedt de leerkrachten volop kansen te werken aan de 

dynamiek in de groep en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te begeleiden. Om het aantal 

aanwezigen in het schoolgebouw te beperken, kunnen niet alle groepen tegelijk op school zijn. Het kan dus zijn 

dat, als u kinderen in meerdere groepen heeft, niet al uw kinderen op dezelfde dagen op school aanwezig 

zullen zijn. Wij begrijpen dat dit voor u geen ideale situatie is, maar vragen hiervoor uw begrip. Gezien de 

keuzes die wij hebben gemaakt, wordt de samenstelling van de groepen niet gewijzigd. 

Het protocol voor de herstart van het onderwijs op De Eshoek is tot stand gekomen door samenwerking tussen 

de directie, het managementteam en IB, en heeft de instemming van de medezeggenschapsraad van De 

Eshoek. 

We begrijpen dat er met dit protocol veel informatie in één keer op u afkomt. Niettemin vragen wij u de tijd te 

nemen om onderstaand protocol goed door te lezen. Om de zaken vanaf 11 mei in goede banen te kunnen 

leiden, is het erg belangrijk dat alle betrokkenen weten wat er wordt verwacht. Het is daarom van groot 

belang dat u de informatie uit het protocol ook met uw kind(eren) deelt. Mocht u na het lezen van dit protocol 

nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. 

Met vriendelijke groet, 

Anja Gerding 
Directie obs De Eshoek 

 

 



 

 

Protocol herstart obs De Eshoek 

 

1. Algemeen 

Schooltijden en pauzes 

Op maandag 11 mei gaat het onderwijs op obs De Eshoek weer van start. De normale schooltijden 

worden gehanteerd: 8.30 -14.00 uur. Tijdens de pauze blijven de groepen van elkaar gescheiden. Dit 

betekent dat er op verschillende pleinen (buitenruimtes) gepauzeerd gaat worden op de 

gebruikelijke pauzetijden. De eigen leerkracht houdt zowel tijdens de ochtend- als middagpauze 

toezicht op het plein en draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor de eigen groep. 

Ouders in school 

Het aantal volwassenen in school moet zo veel mogelijk beperkt worden. Ouders zijn daarom niet 

welkom op school. We vragen u bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1,5 meter te 

respecteren.  

Halen/brengen 

We vragen u tijdens de haal- en brengmomenten van leerlingen afstand te bewaren op de route 

naar en van school. U neemt afscheid voor de hekken op het plein en/of de fietssluis. Ouders 

brengen leerlingen niet in school en blijven niet bij het raam staan om te zwaaien. De leerkrachten 

van de onderbouw wachten de kinderen op het plein voor de ingang op. Kleuters gebruiken de in- en 

uitgang zoals gebruikelijk. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gebruiken zowel bij in- en uitgaan de 

nooddeur van het eigen lokaal. Elke groep hanteert de vaste looproute. De dag wordt georganiseerd 

en enigszins gefaseerd afgesloten. Wij laten de kinderen in kleine groepjes vertrekken, jassen en 

tassen halen, zodat er geen opstoppingen ontstaan. Bij de nooddeur komt een tafel te staan met 

daarop handgel. Bij binnenkomst moeten de leerlingen eerst hun handen reinigen. Daarna kunnen 

ze hun jas en tas ophangen. 

 

2. Aanpak 

Aantal schooldagen 

De komende drie weken (de periode van 11 mei t/m 28 mei) zullen de leerlingen, conform de 

richtlijnen die hierover zijn uitgeschreven, 50% van de onderwijstijd op school aanwezig zijn. Dit 

betekent dat de leerlingen van de twaalf lesdagen die we in deze periode hebben, ze zes dagen 

fysiek op school aanwezig zijn. In onderstaand rooster kunt u zien welke groepen op welke dagen op 

school worden verwacht. Belangrijk om te onthouden is het volgende: de margedag van dinsdag 2 

juni komt te vervallen en wordt verplaatst naar vrijdag 29 mei. Zo hebben we in de periode van de 

komende drie weken een even aantal lesdagen, waardoor het gemakkelijker wordt 50% 

onderwijstijd te realiseren. De sport- en spelweek vanaf woensdag 20 mei komt wegens de 

maatregelen rondom het coronavirus ook te vervallen. Normaal gesproken zouden de kinderen op 



deze dag om 12.00 uur vrij zijn. Doordat deze dag komt te vervallen, zal 20 mei nu een gewone 

lesdag zijn, met de gebruikelijke schooltijden (08.30 tot 14.00 uur). 
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Onderwijs voor de groepen 1 en 2  

De groepsleerkracht(en) van de Vlindertuin en het Konijnenhol stellen twee verschillende 

subgroepen samen. De helft van de groep is aanwezig in de klas. De andere helft van de klas is thuis. 

U ontvangt via MijnSchoolinfo apart bericht met de nieuwe groepsindeling. Hier is afgeweken van 

het intact houden van de groepen omdat het hier gaat om combinatiegroepen. Daarnaast hebben 

deze kinderen in het lokaal geen eigen werkplek en is het daarom voor de leerkracht fijner om met 

een kleinere groep te werken. De Poezenmand is een kleine groep die als geheel kan blijven 

functioneren. Tijdens de thuisdagen worden de kleuters in de gelegenheid gesteld met 

Onderbouwd-online te werken. Dit is vrijblijvend.   

We vragen u om de kinderen kleding te laten dragen die zelfstandig aan- en uitgetrokken kan 

worden en de kinderen zelf kunnen vastmaken (knopen van broeken, klittenband e.d.). Daarnaast 

vragen we u om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk zelf kan worden genuttigd (dus geen 

lastige bekers, of fruit dat moet worden schoongemaakt).  



Onderwijs voor de groepen 3 t/m 8 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn volgens bovenstaand rooster op school aanwezig. De 

lesdagen zullen de komende tijd vooral bestaan uit instructies. De dagen van thuiswerken worden 

ingevuld met het verwerken van de stof die de dag daarvoor door de leerkracht is behandeld. De 

thuisdag wordt gestart met een dagopening via Google Meet en ook een afsluiting via Google Meet. 

Er is voor iedere groep op de thuiswerkdagen een vast tijdstip waarop een leerkracht beschikbaar is 

om op afstand vragen van de leerlingen te beantwoorden. Daarmee realiseren we dat de leerlingen 

wennen aan een schooldagritme. Gezien de bezetting, waarbij zowel leerkrachten voor de groep 

moeten staan en er leerkrachten moeten zijn voor de begeleiding van de leerlingen die thuis zijn, 

kan het zijn dat uw kind bij het vragenuurtje niet de eigen groepsleerkracht treft. Echter, in alle 

gevallen zal uw kind worden geholpen door een kundig professional.  

In de combinatiegroep 3b/4b is afgeweken van het intact houden van de groep omdat het hier gaat 

om een combinatiegroep. Het verzorgen van de instructielessen aan beide klassen tegelijk is niet 

haalbaar. 

Hieronder vindt u de roosters voor de dagopening en –sluiting en voor de vragenhalfuurtjes: 

Opening thuisdag: 

Opening 08.30 uur 08.45 uur 09.00 uur 

Maandag 3/4 5/6 7/8 

Dinsdag 3/4 5/6 7/8 

Woensdag 3/4 5/6 7/8 

Donderdag 3/4 5/6 7/8 

Vrijdag 3/4 5/6 7/8 

 

Sluiting thuisdag: 

Sluiting 13.00 uur 13.15 uur 13.30 uur 

Maandag 3/4 5/6 7/8 

Dinsdag 3/4 5/6 7/8 

Woensdag 3/4 5/6 7/8 

Donderdag 3/4 5/6 7/8 

Vrijdag 3/4 5/6 7/8 

 

Meet-momenten/vragenhalfuurtjes thuisdagen: 

Groep Tijd 

3/4 10.00 uur 

5/6 10.30 uur 

7/8 11.00 uur 

 

Als code voor Google Meet gebruiken de kinderen dezelfde code die ze de afgelopen periode ook 

voor de wekelijkse Meet-momenten hebben gebruikt. 

Wanneer 11 mei een thuisdag is 

Voor een deel van de kinderen zal de eerste schooldag niet op 11 mei zijn, maar pas op 12 mei. Deze 

groep begint de nieuwe periode dus met een thuisdag. Voor deze groep kan de thuisdag gestart 

wordt met het verzamelen van de spullen die weer mee naar school moeten, kinderen kunnen het 



werk dat ze nog niet gemaakt hadden afmaken, of ze gaan in Gynzy of op Squla oefenen met 

rekenen of spelling. Daarnaast verwachten we deze kinderen uiteraard bij de dagopening en 

dagsluiting en kunnen ze eventueel aansluiten bij het vragenhalfuurtje. 

Levelwerk 
Ook de begeleiding van Levelwerk wordt voortgezet. De kinderen die Levelwerk doen worden op 
woensdagochtend begeleid. Van de kinderen die die dag niet op school aanwezig zijn, verwachten 
wij dat zij aansluiten via Google Meet. Ze kunnen op Google Meet inloggen met de gebruikelijke 
code op de tijden die hieronder staan vermeld.  

De leerlingen die op school aanwezig zijn, hebben tegelijkertijd vanuit het Leerpunt begeleiding via 
de Meet. Op woensdag nemen zij hun werkboeken van Levelwerk mee naar school.  

Tijden en wachtwoorden: 

Groep Tijd 
3a 08.30 – 09.00 uur 
3b 09.00 – 09.30 uur 
4 13.00 – 13.30 uur 
5 11.30 – 12.00 uur 
6 11.00 – 11.30 uur 
7 09.30 – 10.00 uur 
8 10.30 – 11.00 uur 

 

Gym 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 zullen op de dagen dat zij op school aanwezig zijn, één gymles 

krijgen. Hiervoor is een speciaal gymrooster opgesteld dat u hieronder kunt vinden. De gymlessen 

worden gegeven op dinsdag en woensdag. Let op: dit rooster kan afwijken van de dagen waarop u 

kind eerder gym had. De kinderen doen sporten en spellen waarbij het fysieke contact minimaal is. 

De leerlingen zullen zo veel mogelijk buiten gymmen. Let op: na de gymlessen wordt er niet 

gedoucht! 

Gymrooster: 

Gymrooster dinsdag  Gymrooster woensdag  

09.30 - 10.15 uur 8b 09.00 - 09.45 uur 8a 

10.15 - 11.00 uur 7b 09.45 - 10.30 uur 7a 

11.00 - 11.45 uur 6b 10.30 - 11.15 uur 6a 

11.45 - 12.30 uur 4a 11.15 - 12.00 uur 5 

12.30 - 13.15 uur 4b 12.00 - 12.45 uur 3b 

13.15 - 14.00 uur 3a   

 

 

3. Praktische zaken 

Gezondheid en hygiënemaatregelen op school 

Fysiek contact, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel mogelijk uit de 

weg worden gegaan. De kinderen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Voor 

medewerkers onderling geldt deze regel uiteraard wel. Op De Eshoek zal het contact tussen de 

verschillende groepen onderling vermeden worden, ook voor de leerlingen. Mocht zich op De 



Eshoek een coronabesmetting voordoen, dan zal het gemakkelijker zijn deze tot een specifieke 

groep te herleiden.  

Handen wassen, hoesten of niezen  

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. 

Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leerkrachten en leerlingen 

wassen op regelmatige basis de handen. Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed 

te wassen en drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes. Hoesten en niezen dient in de 

elleboog te worden gedaan. 

Eten/drinken en traktaties 

De kinderen mogen geen eten of drinken met elkaar delen. Ook mag er niet getrakteerd worden. 

Ziekte bij leerlingen 

Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus. Zelfs met 

milde symptomen zoals een verkoudheid moeten kinderen thuisblijven totdat ze 24 uur klachtenvrij 

zijn. Als een 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). Kinderen met 

milde klachten mogen dus niet naar school komen. Signaleert de leerkracht dat een leerling op 

school een van bovenstaande klachten heeft, dan wordt u verzocht het kind z.s.m. op te halen om 

mogelijke verspreiding te voorkomen. 

Ziekte bij leerkrachten 

Leerkrachten mogen alleen op school komen als er geen sprake is van symptomen van het 

coronavirus. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leraren thuisblijven totdat 

ze 24 uur klachtenvrij zijn. Dit is conform de richtlijn RIVM/GGD. Leerkrachten vallen onder het 

nieuwe testbeleid en moeten bij coronagerelateerde klachten door de GGD worden getest. Geteste 

leerkrachten mogen pas bij een negatieve test weer op school komen. Zolang de leerlingen 50% van 

de tijd aanwezig zijn, hopen wij ziekte bij leerkrachten goed op te kunnen vangen. Mocht het 

onverhoopt toch zo zijn dat er bij ziekte geen vervanging is, dan zijn we genoodzaakt u te vragen uw 

kinderen thuis te houden. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Contact met leerkrachten 

Contactmomenten tussen ouders en leerkrachten vinden wij op De Eshoek erg belangrijk, en ook de 

komende tijd willen wij deze mogelijkheid blijven bieden, maar dan wel binnen de richtlijnen van het 

RIVM. Tot in ieder geval 1 juni zijn contactmomenten daardoor uitsluitend mogelijk via de telefoon 

of Google Meet.   

 

Ouders/externen op school 

Toegang tot het schoolgebouw is tot in ieder geval 1 juni beperkt tot intern personeel, zoals directie, 

IB, leerkrachten, administratief medewerkers, onderwijsassistenten, leerkrachten in opleiding, 

LIO'ers, conciërge en schoonmaaksters, etc. Stagiaires mogen de komende tijd niet op school 

komen, en ook ouders mogen niet op school zijn om te ondersteunen of activiteiten te begeleiden. 

Daarnaast zal ook extern personeel geweerd worden. Dit betekent onder meer dat er op De Eshoek 

de komende tijd geen vormingsonderwijs (HVO, GVO, BVO, RVO) kan worden gegeven. 

Hulpverlenende instanties houden wel toegang tot het schoolgebouw. 

Groepsactiviteiten 

Alle groepsactiviteiten zoals schoolreizen, excursies en evenementen/festiviteiten die voor het 



resterende schooljaar in de planning stonden, worden geannuleerd. De school gaat in overleg met 

de OR om te kijken wat de beste manier is om ouders voor de betaalde schoolreis te vergoeden 

(bijvoorbeeld geld terug of een tegoedbon). Het annuleren van evenementen en festiviteiten 

betekent helaas ook dat de eindmusical van de groepen 8 geen doorgang kan vinden. De 

leerkrachten van deze groepen gaan hun uiterste best doen om binnen hun mogelijkheden de 

kinderen alsnog een passend afscheid te bieden. 

 

4. Noodopvang 

Noodopvang op thuisdagen van de leerlingen 

De afgelopen weken heeft De Eshoek noodopvang geboden voor leerlingen waarvan de ouders in 

een vitaal beroep werkzaam zijn of voor leerlingen met een kwetsbare thuissituatie. Ook vanaf 11 

mei wordt er voor de kinderen die die dag geen lessen op school hebben, noodopvang geboden voor 

deze eerdergenoemde groep. Echter, de verantwoordelijkheid voor de noodopvang ligt de komende 

weken bij de gemeente, en niet bij de school. Wij staan hierover in nauw contact met de gemeente 

Aa & Hunze, en indien de noodopvang voor de gemeente moeilijk of lastig te organiseren is, zal De 

Eshoek hierbij ondersteuning bieden. 

 

 


