
 

Opstart van BS ST Jozef vanaf 8 juni 

Vanaf 8 juni kan iedereen weer volledig naar school. Fijn voor alle kinderen, ouders en het team om 
met de gehele groep de laatste periode van het bijzondere schooljaar 2019-2020 samen te zijn. 
Aan de ene kant zijn we daar heel blij mee en aan de andere kant vinden we het best spannend.  We 
hebben met elkaar gekeken op welke wijze wij deze volledige herstart zo verantwoord mogelijk 
kunnen doen. Hieronder kunnen jullie per groep lezen hoe we dat gaan doen. Mochten er tussen nu 
en 8 juni nog veranderingen komen vanuit het RIVM dan zullen wij het protocol aanpassen.  
 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de 
scholen in het basisonderwijs: 
1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.  
2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.  
4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact 
voor de werkzaamheden noodzakelijk is.  
5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.  
6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.  
7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.  
8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
Bij de uitvoering van dit protocol wordt de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS. 
Dinsdagavond 2 juni heeft de MR akkoord gegeven op het plan. 
 
De richtlijnen die vanaf maandag 11 mei gelden, blijven in de komende periode ook gehandhaafd.  
Helder is dat we ook de komende tijd extra aandacht moeten blijven besteden aan hygiëne.  We 
proberen hierbij zoveel mogelijk afstand te houden tot de kinderen, we schudden geen handen, we 
wassen vaker onze handen, gebruiken papieren handdoekjes en ons schoolgebouw wordt intensiever 
schoongemaakt.  Daarnaast blijven we ons houden aan de voorgeschreven richtlijnen:  
• Halen en brengen: Maximaal één volwassene brengt de kinderen naar school en haalt ze weer op. 
• Vervoer: Ouders en kinderen komen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school.  
• Kinderen blijven thuis bij: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 
38ºC en koorts. Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is en koorts heeft (24 uur 
klachtenvrij = weer naar school). Bij twijfel bel de GGD: 088-4433000. 
• Risicogroepen: Kinderen die tot de risicogroep behoren of waarvan gezinsleden tot de risicogroep 
behoren kunnen thuisblijven. Neem hierover contact op met de directeur.  
 



Groep  8 juni  9 juni  10 juni  11 juni  12 juni  
Evaluatiedag  

1,2  Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein  

Alle leerlingen vrij 3,4  Juf Elaine 

5,6  Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne 

7  Juf Kelly Meester Jelle en 
juf Leonie 

Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly 

8 Meester Jelle Meester Jelle 

Groep  
  

15 juni  16 juni  17 juni  18 juni  19 juni  

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne Invaljuf Mireille 

7 Juf Kelly Meester Jelle en 
juf Leonie 

Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Juf Kelly 

8 Meester Jelle Meester Jelle Meester Jelle 

Groep  22juni 23 juni 24 juni 25 juni 26 juni 

1,2 Vrij i.v.m. kamp groep 8 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Invaljuf Mireille 

7 Juf Liza-Milou inval inval inval inval 

8 Meester Jelle Meester Jelle Kamp: Meester Jelle en juf Kelly 

Groep  29 juni 
10-min gesprek 

facultatief 

30 juni 1juli 2 juli 

Alternatief 
Rapport 

3 juli 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Marjolein 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne Invaljuf Mireille 

7 Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Meester Jelle en 
juf Leonie 

Juf Kelly Juf Kelly 

8 Meester Jelle Meester Jelle Meester Jelle 

Groep 6 juli 7 juli 8 juli 9 juli 10 juli 

Afsluitingsdag 

1,2 Invaljuf Mireille Invaljuf Mireille Juf Marjolein Juf Marjolein  
Alle leerlingen vrij 

 

 

3,4 Juf Elaine 

5,6 Juf Anne Juf Anne Invaljuf Mireille Juf Anne 

7 Juf Kelly Juf Kelly Juf Kelly Meester Jelle 

8 Meester Jelle Vrij 

 
Juf Laura is helaas nog niet hersteld. Daarom is tot de zomervakantie invaljuf Mireille in groep 1-2 op 
maandag en dinsdag. We wensen juf Laura veel beterschap! 
 
Groep 7/8 bestaat uit 32 leerlingen. Gezien de grootte van deze groep en de afscheidsactiviteiten 
van groep 8 kiezen we ervoor om deze groep zoveel mogelijk te splitsen.  
Achter de schermen zijn we druk bezig met het kamp en de afscheidsavond van groep 8. Samen 
maken we er een geweldig en veilig afscheid van binnen de richtlijnen van de RIVM. 
 
In de week van het kamp (22-26 juni) is de inval nog niet rond in alle groepen. In die week kunnen er 
nog verschuivingen plaats vinden.  

Groep Ingang Lokaal Pauze Lunchpauze 
(buiten spelen) 

Schooltijden 



1,2 voorkant Groep ½ en 
speelzaal 

10.30-10.45 12.15-12.30 Ma-din-don: 
8.30-14.30 
uur 
Woe: 8.30-
12.30 uur 
Vrij: 8.30-
12.00 uur 

3,4 voorkant Groep 3/4 10.00-10.15 11.45-12.00 

5/6 kerkkant Groep 5/6 10.00-10.15 11.45-12.00 Ma-din-don-
vrij: 8.30-
14.30 uur 
 
Woe: 8.30-
12.30 uur 

7 achterkant Groep 7 10.15-10.30 12.00-12.15 

8 achterkant Ondersteunings- 
lokaal 

10.15-10.30 12.00-12.15 

 
Brengen: De kinderen van groep 1-2 worden weer opgevangen bij het hek door de juf en deze helpt 
ze naar binnen. Bij groep 3-8 staat de leerkracht vanaf 8.20uur buiten en zal het naar binnen gaan 
leiden. Denk bij het halen en brengen aan de richtlijnen, houd op de parkeerplaats 1,5 meter in acht. 
 
Lunchpauze: Alle leerlingen eten weer in de groep met de leerkracht en houden daarna pauze onder 

leiding van een leerkracht. De kinderen hebben dan de gewone kleren aan. 

Gymlessen: Gymlessen worden buiten gehouden, op en rond het schoolplein. 

Toetsen 
Alles loopt anders in de tijd van Corona met afstandsonderwijs. Nu we allemaal weer naar school 
gaan vanaf 8 juni vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk onderwijs te kunnen geven en aan te 
sluiten bij wat leerlingen nu nodig hebben. Normaal zouden we nu starten met de cito toetsen in alle 
groepen. Willen we alle toetsen nu afnemen of aan het begin van volgend schooljaar? Zijn leerlingen 
in staat om nu toetsen te maken? Wat hebben wij als leerkrachten nodig om in het nieuwe 
schooljaar een duidelijke beginsituatie te hebben van de groep bij elk vak en van elk kind?  
Samen met de kwaliteitscoördinator van Keender hebben we hier naar gekeken. Wat ons vooral 
opvalt is dat leerlingen veel veerkracht laten zien en een goede leerhouding in de klas hebben.  Wij 
kiezen er daarom voor om de leestoets, de rekentoets en de spellingstoets in juni wel af te nemen 
zodat wij in het nieuwe schooljaar meteen een goede beginsituatie hebben vanaf dag 1 en ons 
aanbod daarop kunnen aanpassen.  
Begrijpend lezen nemen wij niet af (deze toets hoeft ook maar 1 keer per schooljaar). Wel zal in 
groep 8 in september Begrijpend lezen worden afgenomen, i.v.m. het pre-advies.   
Een uitdraai van de resultaten zal in het rapport van elk kind komen. Alle resultaten zullen vooral 
gebruikt worden door de leerkracht voor het aanbod.  
In groep 1-2 zullen geen toetsen worden afgenomen. 
 
Rapport 
Elk kind krijgt een alternatief rapport dat gericht is op het welbevinden en de werkhouding van het 
kind op school en thuis. We willen elke ouder vragen om een gedeelte in te vullen over het 
thuisonderwijs. Volgende week krijgen jullie hier meer informatie over. Het zal nog geen 5 minuten 
per kind vragen. 
 
10-minuten gesprekken einde schooljaar: aan het einde van het schooljaar zijn de 10 minuten 

gesprekken altijd facultatief. De ouder of de leerkracht kan aangeven dat een gesprek wenselijk is. In 

het protocol “volledig open basisonderwijs” staat dat de oudergesprekken digitaal plaats vinden. 

Daarom willen we deze gesprekken via TEAMS of de telefoon doen. Wil je gebruik maken hiervan dan 

vragen we jullie om dit kenbaar te maken bij de eigen leerkracht en de voorkeur voor telefoon of 



TEAMS door te geven. Hij/zij zal dan een afspraak maken wanneer dit plaats gaat vinden in de week 

van 29 juni tot 3 juli.  

Pre-advies gesprekken groep 7: De gesprekken over het voorlopig schooladvies van groep 7 worden 
doorgeschoven naar oktober in groep 8.  
 

Zijn er vragen of opmerkingen dan horen we het graag. Grote dank wil ik nogmaals uitspreken naar 
jullie als ouders en iedereen die een stap extra zet of heeft gezet om het onderwijs voor jullie 
kinderen en onze leerlingen veilig vorm te geven.   
Ik wens alle leerlingen en jullie als ouders een goed en mooi einde van dit schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet namens het team, 
Marloes Ribbers 
Directeur wnd 
 

 

 


