Weer samen naar school vanaf 8 juni 2020
We mogen weer samen naar school! In dit document vindt u de wijze waarop wij de
organisatie van De Provenier hebben aangepast naar aanleiding van de maatregelen ten
behoeve van de Coronacrisis en de volledige heropening van de school vanaf 8 juni
aanstaande. Alleen de veranderingen ten opzichte van de organisatie na de meivakantie
staan in dit document vermeld.
De organisatie heeft zijn vorm gekregen met behulp van het ‘Protocol volledig openen
basisonderwijs’ van 29 mei jl., samengesteld door de PO-Raad, de AOb, CNV Onderwijs,
FvOv, en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK,
BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Bovengenoemd protocol is gebaseerd op
nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM.
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.
Concreet
 Reguliere schooltijden (8.30 – 15.00 uur) worden na gestreefd. Vanaf 8 juni blijven we inen uitlooptijden organiseren onder andere i.v.m. de garantie voor voldoende afstand
tussen volwassenen. Houdt u alstublieft rekening met deze afwijkende tijden (zie roosters
blz. 3 en 4). Sommige groepen zijn dan namelijk eerder uit. Na de meivakantie heeft u al
aan deze in- en uitloop tijden kunnen wennen, echter is de eindtijd nu tussen 14.30 en
15.00 uur. We hebben met opzet geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde tijden aan te
houden. Dat maakt het voor u overzichtelijk. Alleen de uitloopmomenten van de groepen
4 t/m 8 zijn omgewisseld. Zie rooster op bladzijde 4.
 De peuters komen weer dagdelen van 3 uur op school. De breng- en haaltijden zijn voor
u wél veranderd. Kijkt u goed op blz. 5 voor de juiste tijd en de juiste verzamelplek
 Klassen of groepen zijn bij voorkeur gescheiden van andere klassen.
 Dezelfde groepen maken dagelijks gezamenlijk gebruik van het schoolplein (vaste
nieuwe roosters). Alle kinderen krijgen 2x een half uur buitenspeeltijd van een half uur
per dag.
 De school blijft looproutes hanteren.
 Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 Leerlingen worden door max. 1 ouder naar school gebracht.
 Na school gaat iedereen direct naar huis of BSO. Mocht er tussen in- en uitlooptijd ruimte
zitten met de breng- en/of ophaaltijden van de BSO, worden de kinderen op school
opgevangen door de eigen groepsleerkracht.
 Bij afwezigheid van personeel wordt (indien mogelijk) vervangen.
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Risicogroep
 Leerlingen die horen tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs
(beslissing van ouders 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 ouders in overleg met school en behandelend arts)
Hygiëne
 Handen wassen met water en zeep: begin schooluren, voor de pauze, na de pauze, na
toiletgang (handdesinfectie voor kinderen niet nodig)
 Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek worden bij gebruik door
meerdere leerlingen, schoongemaakt met water en zeep. Ook materialen die met
regelmaat door meerdere leerkrachten worden gebruikt, worden schoongemaakt met
water en zeep
Vaste vrijwilligers
Er is in principe geen ondersteuning door ouders/verzorgers mogelijk in de school, behalve
door vaste vrijwilligers.
Wegstuurbeleid:
 Wanneer de leerling klachten ontwikkeld gedurende de dag, wordt hij/zij naar huis
gestuurd.
 Eventuele broers en zussen worden hierover geïnformeerd en worden ook naar huis
gestuurd. Als een leerling ziek wordt, wordt het direct door een ouder/verzorger
opgehaald.
Een leerling met de volgende klachten blijft thuis:
Neusverkoudheid, hoesten, moeilijk adem halen/benauwdheid, tijdelijk minder ruiken en
proeven, koorts boven de 38 graden. Bij jarenlange hooikoortsklachten of chronische
verkoudheidsklachten mag het kind naar school. Bij twijfel, thuis houden totdat klachten
voorbij zijn.
Tot slot
We gaan er de laatste 6 weken van het schooljaar een paar mooie weken van maken. Fijn
om weer samen te zijn, fijn om gezamenlijk af te sluiten!

NB:
1. U vindt op de volgende bladzijden de roosters voor in- en uitlooptijden, de breng- en
haaltijden van de peuters en het gymrooster. Leest u deze en de bijbehorende afspraken
goed door, daar er enige verandering is ten opzichte van de vorige editie.
2. Mocht u behoefte hebben ons startdocument over hoe te handelen bij Corona nog eens
nader te bekijken, verwijzen we u naar de ‘Werkwijzer ten tijde van Covid 19 - 12 mei’, die u
in een eerder stadium van ons ontvangen heeft. U vindt dit document op de website.
3. Mocht u het protocol dat is samengesteld door de PO raad & partners dd. 29 mei 2020 in
willen zien, dan verwijzen we u ook naar onze website www.deprovenier.nl
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Rooster inloop Klein Coolstraat (ma, di, woe, do, vrij)
Groep
Groep 3

Tijd
08.15 08.25 uur
08.20 08.30 uur
08.25 08.35 uur
08.25 08.35 uur
08.35 08.45 uur

Peuters ochtendgroep
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 1

Verzamelplaats
Vaste plek op het plein

Ingang/ uitgang
Poort Klein Coolstraat

PM-er bij de poort

Poort Klein Coolstraat

Vaste plek op het plein

Poort Klein Coolstraat

Vaste plek op het plein

Poort Klein Coolstraat

Vaste plek op het plein

Poort Klein Coolstraat

Afspraken:
 Kind bij de poort afzetten
 Ouders gelijk doorrijden, doorlopen of doorfietsen
 Op tijd komen is van belang om de afspraken rondom Corona veiligheid te laten slagen
 Kinderfietsen stallen aan de Klein Coolstraat
 Peuter ochtendgroep wordt om 11.20 uur opgehaald aan de poort van de Klein Coolstraat

Rooster uitloop Klein Coolstraat (ma, di, do, vrij)
Groep
Groep 3

Tijd
14.30 uur

Groep 1-2 A

14.40 uur

Groep 1-2 B

14.50 uur

Peuters middaggroep

15.00 uur

Groep 1

15.10 uur

Route
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
PM-er loopt mee tot aan de poort.
Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.

Uitgang
Poort Klein Coolstraat
Poort Klein Coolstraat
Poort Klein Coolstraat
Poort Klein Coolstraat
Poort klein Coolstraat

Afspraken:
 Als kinderen door de BSO worden opgehaald, wachten ze bij de groepsleerkracht (binnen
of buiten, afhankelijk van de eindtijd) op de BSO
 Ouders die hun kind komen ophalen, gelijk doorrijden, -lopen of -fietsen
 Komt broer of zus het kind ophalen? Even wachten bij de groepsleerkracht tot broer of zus bij
de poort van de Klein Coolstraat staat.
 Peuter middaggroep wordt om 12.00 uur gebracht aan de poort van de Klein Coolstraat

Rooster uitloop Klein Coolstraat (woe)
Groep
Groep 1

Tijd
12.00 uur

Groep 3

12.10 uur

Groep 1-2 A

12.20 uur

Groep 1-2 B

12.30 uur

Route
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.

Afspraken:
 idem als hierboven
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Uitgang
Poort Klein Coolstraat
Poort Klein Coolstraat
Poort Klein Coolstraat
Poort Klein Coolstraat

Rooster inloop Harddraverstraat (ma, di, woe, do, vrij)
Groep
Groep 4A
Groep 4B
Groep 5A
Groep 5B
Groep 6
Groep 6/7
Groep 7
Groep 8

Tijd
08.15 08.25 uur
08.15 08.25 uur
08.25 08.35 uur
08.25 08.35 uur
08.25 08.35 uur
08.35 08.45 uur
08.35 08.45 uur
08.35 08.45 uur

Verzamelplaats
Grote schoolplein bij
leerkracht
Grote schoolplein bij
leerkracht
Lopen zelf naar binnen

Ingang
Poort Harddraverstraat

Lopen zelf naar binnen

Poort Harddraverstraat

Lopen zelf naar binnen

Poort Harddraverstraat

Lopen zelf naar binnen

Poort Harddraverstraat

Lopen zelf naar binnen

Poort Harddraverstraat

Lopen zelf naar binnen

Poort Harddraverstraat

Poort Harddraverstraat
Poort Harddraverstraat

Afspraken:
 Kind bij de poort afzetten
 Ouders gelijk doorrijden, lopen of fietsen
 Op tijd komen is van belang om het te laten slagen
 Kinderfietsen stallen aan de Klein Coolstraat, omlopen naar poort/ingang van de school
aan de Harddraverstraat

Rooster uitloop Harddraverstraat (ma, di, do, vrij)
Groep
Groep 4A

Tijd
14.30 uur

Groep 4B

14.30 uur

Groep 5A

14.40 uur

Groep 5B

14.40 uur

Groep 6

14.50 uur

Groep 6/7

14.50 uur

Groep 7

15.00 uur

Groep 8

15.00 uur

Route
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort..
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Indien mogelijk zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Indien mogelijk zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis

Uitgang
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat

Afspraken:
 Als kinderen door de BSO worden opgehaald, wachten ze bij de groepsleerkracht (binnen
of buiten, afhankelijk van de eindtijd) op de BSO
 Kinderen groep 5 t/m 8 blijven niet hangen bij de school, maar lopen gelijk door
 Ouders die hun kind komen ophalen, gelijk doorrijden, -lopen of -fietsen
 Broertjes of zusjes ophalen? Even buitenom naar de Klein Coolstraat lopen en bij de poort
wachten op broertje of zusje
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Rooster uitloop Harddraverstraat (woe)
Groep
Groep 4A

Tijd
12.00 uur

Groep 4B

12.00 uur

Groep 5A

12.10 uur

Groep 5B

12.10 uur

Groep 6

12.20 uur

Groep 6/7

12.20 uur

Groep 7

12.30 uur

Groep 8

12.30 uur

Route
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan de
poort. Ouders wachten bij de poort.
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Indien mogelijk zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Indien mogelijk zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis
Leerkracht loopt mee tot aan het hek.
Zelfstandig naar huis

Uitgang
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat
Poort
Harddraverstraat

Afspraken:
 Als kinderen door de BSO worden opgehaald, wachten ze bij de groepsleerkracht (binnen
of buiten, afhankelijk van de eindtijd) op de BSO
 Kinderen groep 5 t/m 8 blijven niet hangen bij de school, maar lopen gelijk door
 Ouders die hun kind komen ophalen, gelijk doorrijden, -lopen of -fietsen
 Broertjes of zusjes ophalen? Even buitenom naar de Klein Coolstraat lopen en bij de poort
wachten op broertje of zusje

Peuter breng- en haaltijden
Inloop/dagen
Peuters
Ochtendgroep
Brengen bij de
poort
Ophalen bij de
poort

Inloop/dagen
Peuters
Middaggroep
Brengen bij de
poort
Ophalen bij de
poort

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.20 uur

8.20 uur

8.20 uur

8.20 uur

8.20 uur

11.20 uur

11.20 uur

11.20 uur

11.20 uur

11.20 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

12.00 uur

12.00 uur

12.00 uur

12.00 uur

12.00 uur

15.00 uur

15.00 uur

15.00 uur

15.00 uur

15.00 uur
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Gymrooster vanaf 8 juni 2020
Maandag
9:00 / 9:45
9:45 / 10:30
10:30 / 11:15
11:15 / 12:00
12:00 / 12:45
12:45 / 13:15
13:15 / 14.00

Dinsdag
8
6/7
7
6
5A

Woensdag
3
4A
4B

5B

Donderdag
8
7
6/7
6
5B

Vrijdag
4A
4B
3

5A

Afspraken hierbij zijn:
 Alle groepen gymmen vooralsnog 2x in de week buiten volgens de regels van de
RIVM, de gemeente en het protocol van de PO-raad.
 Ook bij minder goed weer gymmen we buiten (Baljuwplein). Denkt u aan geschikte
kleding als het regent. De mogelijkheid om bij slechte weersomstandigheden toch
gebruik te gaan maken van de gymzaal wordt besproken met de gemeente. Hiervoor
zijn inhoudelijke en organisatorische aanpassingen van belang.
 Omkleden volgens afspraak zoals afgelopen weken.
 Vooralsnog behouden we de eerste week dit rooster aan (8 t/m 12 juni). In deze week
bekijken we hoe het gymmen gaat en wat er eventueel aangepast moet worden. Of
kunnen we weer terug naar het rooster van vóór de Coronacrisis terug.
 Het zwemonderwijs wordt al enige tijd niet aangeboden i.v.m. Covid-19. Contact met
het zwembad is er diverse keren geweest. Het voorstel van de Provenier om alle
kinderen die nog een diploma moeten halen te laten zwemmen, is door het zwembad
positief ontvangen. Echter geeft het zwembad aan in afwachting te zijn van de
maatregelen van de gemeente. Tot die tijd ligt het schoolzwemmen stil.
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