Protocol volledige opening obs De Eshoek
Algemeen
Schooltijden en pauzes
Met ingang van maandag 8 juni tot en met vrijdag 3 juli gaat De Eshoek voor alle groepen weer
volledig open, met de gebruikelijke schooltijden van 8.30 tot 14.00 uur. Een uitzondering hierop is
de laatste schooldag. Op vrijdag 3 juli sluiten we het schooljaar om 12 uur af. De kinderen kunnen
daarna genieten van een welverdiende zomervakantie.
Tijdens de pauze blijven de groepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Dit betekent dat er op
verschillende pleinen (buitenruimtes) gepauzeerd gaat worden op de gebruikelijke pauzetijden.
Externen binnen school zijn weer toegestaan, en dit betekent ook dat de roosters voor pleindienst
weer kunnen worden opgepakt en leerkrachten tussen de middag weer pauze kunnen nemen. Het is
dus mogelijk dat er tijdens de middagpauze iemand anders dan de eigen leerkracht toezicht op de
groep zal houden. Er zal met maximaal twee groepen (groepen die in leeftijd dicht bij elkaar liggen,
zoals parallelgroepen) op hetzelfde plein/dezelfde buitenruimte gepauzeerd worden.
Ouders/verzorgers en externen in school
De versoepeling van de maatregelen betekent dat er weer externen in het schoolgebouw aanwezig
mogen zijn, zoals externe hulpverlening, vrijwilligers voor de pleindiensten, en ook stagiaires. Via
intekenlijsten wordt precies bijgehouden wie op welke dag in het gebouw aanwezig zijn (geweest),
zodat in geval van besmetting snel en efficiënt contactonderzoek kan worden uitgevoerd. Helaas zijn
ouders/verzorgers de komende tijd nog niet in het schoolgebouw of op het plein toegestaan. Dit
betekent dat uw kind zelfstandig naar de klas gaat. We vragen u bij het halen en brengen de
onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. Oudergesprekken zullen in juni telefonisch of via
Google Meet plaatsvinden. U ontvangt hierover bericht van de leerkracht(en) van uw kind(eren).
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. De leerkrachten van de onderbouw wachten de kinderen op het plein 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. Gelijk na de eerste bel gaan de
kinderen naar binnen. Elke groep hanteert de vaste looproute zoals die ook de afgelopen weken al in
gebruik was. Wij vragen u met klem uw kind(eren) niet te vroeg naar school te laten gaan, zodat er
tijdens het wachten niet te veel vermenging van de groepen plaatsvindt.
Activiteiten
Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Het bestuur van stichting PrimAH
heeft besloten geen enkele activiteit toe te staan, met uitzondering van 1 evenement voor de
leerlingen van de groepen 8. Dat maakt het mogelijk de groep 8-afscheidsmusical, iets waar kinderen
het hele jaar naar uit kijken en apetrots op zijn, doorgang kan vinden in aangepaste vorm. Er is een
livestreamoplossing bedacht, waardoor de musical vanuit huis, coronaproof, kan worden bekeken
door ouders, familieleden en vrienden. Met de positieve energie van de creatieve duizendpoten
(kinderen en de leerkrachten) gaan we een prachtige musical neerzetten.
Dit betekent dat o.a. de schoolreizen, het doorschuiven van de groepen, zwemmen met de klas,
sportdag, afscheid leerlingen groep 8 en de laatste schooldag-viering geen doorgang vinden. We
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blijven tijdens de lesdagen veel aandacht schenken aan gezellige oefeningen en creatieve
opdrachten die bijdragen aan de sfeer en relaties in de groep, passend bij de ‘Gouden weken’.
Het team heeft ervoor gekozen, nu er geen schoolreis georganiseerd mag worden, de traditie om
aan het einde van het schooljaar op schoolreis te gaan te verbreken. Het doel van het ontstaan van
het schoolreisje was ooit onder andere de leerlingen te leren om van huis te zijn om zodoende de
zelfstandigheid, weerbaarheid en het wereldbeeld te vergroten. Nu staat een schoolreis vooral in
het teken van elkaar leren kennen in een andere omgeving dan de school, zodat kinderen meer en
beter begrip voor elkaar kunnen opbrengen en daarnaast als groep een leuke en gezellige dag(en)
samen doorbrengen. Met ingang van het nieuwe schooljaar willen we daarom jaarlijks in de periode
augustus/september de schoolreizen organiseren voor alle groepen. Juist in de beginperiode van het
schooljaar is het belangrijk dat de groep gevormd wordt. De schoolreis heeft dan een meer sociaal
vormend karakter, passend bij ons onderwijsaanbod van de ‘Gouden weken’.

Aanpak
Alle groepen 1 t/m 8 zullen met ingang van 8 juni weer vijf dagen in de week van 08.30 tot 14.00 uur
onderwijs volgen. De leerkrachten zullen het reguliere lesprogramma weer zoveel mogelijk
oppakken, maar daarnaast blijven we ook de komende weken extra oog houden voor het welzijn van
de kinderen.
Onderwijs groepen 1 en 2
De kleuters starten met de thema’s vaderdag en dieren. Onderwerpen die dicht bij de
beleveniswereld liggen van het jonge ontdekkende kind. De kinderen gaan weer zelfstandig aan de
slag, verwerken het thema creatief en kunnen weer volop spelen in hoeken met hulp en uitleg van
de leerkracht. De handpoppen Arie de Letterkanarie, Tante Truus en Ed met de rijmpet komen
regelmatig op bezoek. Doordat er de afgelopen weken met halve groepen is gewerkt, is de
omschakeling naar hele groepen voor de kleuters wellicht nog groot. De lessen zijn daarom ook
gericht op het sociale welzijn van zowel individuele leerlingen als de gehele groep.
Onderwijs groepen 3 t/m 8
Instructies voor de vakken rekenen, spelling en taal zullen veelvuldig aan de orde komen, maar we
willen er ook voor waken de kinderen niet te overvragen. Daarom zal er de komende weken ook
aandacht zijn, net als dat onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest, voor het
sociaal-emotioneel welzijn van de kinderen en expressievakken, waarbij de kinderen zich creatief
kunnen uiten.
Toetsen/rapporten
Binnen Stichting PrimAH is besloten om op alle scholen binnen de stichting in juni niet de
gebruikelijke Cito-toetsen af te nemen. De Eshoek neemt in september de Cito toetsen af. Het doel
van het afnemen van de Cito toetsen na 4 weken onderwijs in het schooljaar 2020-2021 is om de
beginsituatie (opnieuw) vast te stellen. De uitslag van de toetsen wordt niet meegenomen in een
rapport of gebruikt voor een verwijzing. Er wordt dus geen oordeel aan de uitslag gegeven.
Essentieel is de analyse van de na vier schoolweken gemaakte Cito toetsen. De centrale vraag is: wat
heeft deze leerling nodig in de huidige situatie en in deze groep om optimaal te kunnen profiteren
van het aangeboden onderwijs?
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In sommige situaties kan het nodig zijn dat de leerkracht voor bepaalde leerlingen hierop een
uitzondering wil maken, bijvoorbeeld als het aanvragen van bepaalde zorg afhankelijk is van het
resultaat van een Cito-toets. In dat geval zal de leerkracht van uw kind hier voor het afnemen van de
toets contact met u over opnemen.
Het afnemen van methodetoetsen kan, op inzicht van de leerkracht, de komende weken wel
plaatsvinden. Nu de kinderen weer vijf volledige dagen naar school kunnen gaan, vinden we het ook
belangrijk dat de kinderen toch nog een beetje in een schools ritme kunnen komen en ze dus ook
weer eens ervaren hoe het is om een toets te maken. In veel gevallen kan het gaan om een
zogenaamde 'open boek toets', waarbij de kinderen de antwoorden zoveel mogelijk zelf invullen,
maar ze bij twijfel of moeilijke vragen het lesboek erbij mogen pakken. De resultaten van deze
toetsen worden niet meegewogen en zullen geen invloed hebben op de rapportcijfers van de
leerlingen.
In de laatste schoolweek krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Vanwege de bijzondere
omstandigheden van de afgelopen maanden, zal de beoordeling op een alternatieve manier
plaatsvinden. Voor de beoordeling evalueren de leerkrachten de inzet van de kinderen tijdens het
thuisonderwijs (hadden ze hun werk op tijd af, hoe was hun inzet en inbreng tijdens de Meetmomenten?). De resultaten van methodetoetsen die eventueel tijdens het thuisonderwijs zijn
afgenomen, zullen bij de totstandkoming van het rapport buiten beschouwing worden gehouden
omdat de leerkrachten er geen zicht op hebben onder welke omstandigheden de leerlingen de
toetsen hebben gemaakt. Als team realiseren wij ons terdege hoe bijzonder de situatie de afgelopen
tijd voor de leerlingen is geweest. We willen dan ook dat ze het jaar op een positieve manier en met
een goed gevoel kunnen afsluiten. Bij het schrijven van de rapporten zullen de leerkrachten hier
rekening mee houden. Als het rapport van de leerling nog niet is ingeleverd op school, wilt u dat dan
deze week alsnog doen?
Gym
De sporthal en het zwembad zijn vooralsnog gesloten. Het gebruikelijke gymrooster van voor de
coronasluiting (zie hierna) treedt weer in werking zodat de groepen 3 t/m 8 weer twee keer per
week zullen gymmen. Deze lessen vinden buiten op de sportvelden plaats. De leerlingen kunnen wel
gebruikmaken van de kleedkamers. Na de gymlessen wordt er niet gedoucht.
Gymrooster:
maandag
3a
4a
3b/4b

dinsdag
5
6a
6b
8a
8b

woensdag
3a
4a
3b/4b
7a
7b

donderdag
5
6a
6b
8a
8b

vrijdag
7a
7b

Chromebooks
We zien de uitgeleende Chromebooks op maandag 8 juni graag weer op school terug. De leerling kan
het Chromebook inleveren bij de conciërge. Het Chromebook bij voorkeur niet schoonmaken, dat
doen wij voor u.
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Bezetting groepen 7 en 8a
Vanwege het vertrek van juf Kundina Venema (de dag waarna de corona-crisis uitbrak) en de
terugkeer van juf Dieuwerke Duursma (bevallingsverlof), vindt er een andere waarneming plaats op
de groepen 7a, 7b en 8b tijdens de laatste schoolperiode. Hieronder treft u het bezettingsschema
aan.
Weeknrs. 24 t/m 27
08-06
09-06
10-06
11-06
12-06

Groep 7a
Willemien
Willemien
Willemien
Jessie
Hendrika

Groep 7b
Harriët
Harriët
Harriët
Harriët
Willemein

Groep 8a
Mariska
Mariska
Jessie
Mariska
Mariska

15-06
16-06
17-06
18-06
19-06

Dieuwerke
Hendrika
Dieuwerke
Dieuwerke
Dieuwerke

Harriët
Harriët
Harriët
Harriët
Willemein

Mariska
Mariska
Jessie
Mariska/Jessie
Mariska

22-06
23-06
24-06
25-06
26-06

Dieuwerke
Hendrika
Dieuwerke
Jessie
Dieuwerke

Harriët
Harriët
Harriët
Harriët
Willemein

Mariska
Mariska
Jessie
Mariska
Mariska

29-06
30-06
01-07
02-07
03-07

Dieuwerke
Hendrika
Dieuwerke
Dieuwerke
Dieuwerke

Harriët
Harriët
Harriët
Harriët
Willemein

Mariska
Mariska
Jessie
Mariska/Jessie
Mariska

Praktische zaken
Thuisblijfregels leerlingen
Nu we qua onderwijstijd weer kunnen terugkeren naar een normale situatie, is het des te
belangrijker dat we ons aan de regels houden en kinderen bij ziekte of ziekte van gezinsleden niet
naar school komen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we het schooljaar op een goede manier
met elkaar kunnen afsluiten. Op De Eshoek hanteren wij de (strenge) regels die het RIVM speciaal
voor het primair onderwijs heeft opgesteld. Dit betekent dat leerlingen met de volgende
(luchtweg)klachten thuisblijven:




Neusverkoudheid.
Hoesten.
Kortademig/benauwdheid.
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Verminderde reuk en smaak.
Koorts (een lichaamstemperatuur boven 38 °C).

Let op: als uw kind bekend is met aandoeningen als hooikoorts of astma en uw kind geen klachten
heeft die buiten het gebruikelijke beeld van de aandoening vallen, dan mag uw kind gewoon naar
school. Bij klachten die buiten het gebruikelijke beeld vallen, houdt u uw kind thuis.
Daarnaast gelden de volgende regels:








Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen
thuisblijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na
deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over
thuisblijven: lci.rivm.nl/leefregels.
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of
benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar
school en de opvang.
Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve
uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra
dagen thuisblijven. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/ informatiebriefhuisgenootthuis.
Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de
school contact op met de GGD.

En tot slot willen wij u graag wijzen op de volgende richtlijnen:




Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD. Ouder(s)/verzorger(s)
kunnen contact opnemen met de GGD en een afspraak maken.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).
Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de
behandelend arts).

Meer informatie over het landelijk testbeleid kunt u vinden op rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.
Beleid bij fysieke klachten leerlingen onder schooltijd
Het kan natuurlijk gebeuren dat uw kind 's ochtends gezond naar school gaat, maar gedurende de
dag toch gezondheidsklachten ontwikkelt. Wanneer een leerling gedurende de dag klachten
ontwikkelt zoals hierboven genoemd, gaat de leerling direct naar huis. Ook eventuele broers/zussen
worden hierover geïnformeerd en gaan naar huis. De leerling gaat dan ook niet naar de BSO. In alle
gevallen van klachten wordt op De Eshoek de volgende algemene regel gehanteerd: als een leerling
ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald.
Afwezigheid/ziekte leerkracht
Ook voor leerkrachten gelden bij gezondheidsklachten strenge regels en bij gezondheidsklachten die
met het coronavirus verband kunnen houden, mogen zij niet op school verschijnen. Gezien de
strenge maatregelen die van kracht zijn, mogen wij de leerlingen bij afwezigheid van de leerkracht
niet over andere groepen verdelen. Uiteraard zullen we ons best doen vervanging te regelen, maar

Protocol volledige opening obs De Eshoek
mocht dat niet mogelijk zijn dan kunnen wij in uiterste gevallen genoodzaakt zijn u te vragen uw kind
thuis te houden. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Verzuim melden
Afwezigheid van de leerling en de reden van verzuim kunt u voor schooltijd melden bij de conciërge.
Corona achtige verschijnselen worden apart geregistreerd. Bij een ongewoon aantal leerlingen met
klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school contact op met de GGD. School en
leerplicht coördineren samen de leerplichtwet en de gedeelde maatschappelijke zorg.

Algemene hygiënevoorschriften
De schoonmaaksters zorgen ervoor dat er dagelijks intensieve schoonmaak plaatsvindt. Ook hier
volgen we de hygiëne richtlijnen. Te denken aan reinigen met water en zeep, deurklinken en
trapleuningen dagelijks afnemen en tafeloppervlakten sprayen.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang
Nu de kinderen met ingang van 8 juni weer volledige dagen naar school zullen gaan, komt de
noodopvang te vervallen. Heeft u voor uw kind tussen de 4 en 12 jaar een contract met een BSOorganisatie afgesloten, dan kunt u hier met ingang van 8 juni weer gebruik van maken op de dagen
waarvoor u een contract heeft afgesloten. Voor vragen hiervoor kunt u terecht bij uw BSOorganisatie.

