
 

 

 

 

Bemmel, 24 april 2020 

Goedemorgen allemaal, 

 

Naar aanleiding van het besluit van afgelopen dinsdag om de scholen weer open te 

stellen voor leerlingen, hebben wij deze week uitvoerig overleg gevoerd. Het team heeft 

de opties voorgelegd aan de MR. Unaniem is er gekozen voor de optie die hieronder 

staat uitgewerkt. Wij realiseren ons, dat wat wij ook zullen uitzetten, er altijd mensen 

zijn die het liever anders hadden gezien. Dat mag en dat kan, maar jullie kunnen er 

vanuit gaan dat wij een weloverwogen keuze hebben gemaakt met de leerlingen als 

uitgangspunt: Wat is voor hen het allerbelangrijkste en hoe kunnen we daarbij de 

veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten zoveel mogelijk garanderen? Wat wij de 

afgelopen weken telkens terug hoorden van de leerlingen, is dat zij vooral het 

groepsgevoel, het samen op school zijn met hun klasgenoten, de gezelligheid en de 

interactie zo hebben gemist. Wij denken dat wij met onderstaande oplossing weer 

kunnen gaan bouwen aan het groepsgevoel en de groepsdynamiek binnen de jaargroepen. 

De OR en de leerlingenraad onderschrijven deze keuze. 

 

Vanaf maandag 11 mei tot en met woensdag 20 mei hebben wij 8 lesdagen. Alle leerlingen 

gaan in deze periode 4 dagen naar school, waarbij elke groep wordt verdeeld over 2 

ruimtes, zo hebben alle leerlingen meer ruimte om te bewegen en kunnen wij meer 

tegemoet komen aan de 1,5 meter afstandsregel. Wij hebben ervoor gekozen om de 

school in 2 groepen te verdelen.  

  

Blauw Groep 1/2A, 3, 5 en 7 Groen Groep 1/2B, 4, 6 en 8 

 

 

 

 

 

 



Rooster voor maandag 11 mei 2020 tot en met woensdag 20 mei 2020: 
 

Ma. 11-05-2020 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 
 

Di. 12-05-2020 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 
 

Wo. 13-05-2020 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 
 

Do. 14-05-2020 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 
 

Vr. 15-05-2020 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 

  

Ma. 18-05-2020 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 
 

Di. 19-05-2020 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 
 

Wo. 20-05-2020 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

  

Do. 21-05-2020 

Hemelvaartsdag 

 

Vr. 22-05-2020 

Vrije dag 

  

 
Wat maakt dat wij deze keuze hebben gemaakt: 

 Er zijn dagelijks complete jaargroepen aanwezig, zij zullen samen met de eigen 

leerkracht en met elkaar weer schoolse dingen oppakken en zij kunnen samen 

buitenspelen. Iets wat de leerlingen ontzettend hebben gemist, aldus de 

leerlingen.  

 Doordat de helft van de groepen aanwezig zal zijn, is ook de helft van het team 

aanwezig. De kans op besmetting onder volwassenen is kleiner. 

 De dagen dat de groep niet op school aanwezig is, is de leerkracht online 

bereikbaar voor vragen, het thuisonderwijs kan in deze vorm doorgang krijgen. 

 Door effectieve inzet van alle ruimtes is onderlinge afstand houden mogelijk. 

 Er zijn goede mogelijkheden om te differentiëren bij het geven van instructies, 

ons Daltononderwijs kunnen wij op deze manier het beste vorm geven. 

 Bij ziekte zijn er meer mogelijkheden voor vervanging. 

 Deze vorm van onderwijs is ‘toekomstbestendig’, mocht dit ook na 20 mei nog van 

toepassing zijn. 

 

Hoe gaan wij dit vorm geven: 

 Leerlingen, ouders en leerkrachten met klachten (neusverkouden, loopneus, 

niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging) zoals ook duidelijk omschreven in de 

flyer, blijven thuis. Volg hierin de richtlijnen vanuit het RIVM. 

 Alle voorschriften (hygiëne, buitenspelen etc.) vanuit het protocol van het RIVM 

voor basisscholen zullen worden nageleefd vanaf 11 mei.  

 Ouders zijn, helaas, niet welkom op het plein of in de school. Laat de leerlingen 

waar mogelijk alleen naar school toe komen. Breng je de leerlingen naar school  

houd dan rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt ook voor de 

voetpaden langs de school. Laat jongere broertjes en zusjes zoveel mogelijk 

thuis.  

 De school is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.15 tot 15.15 

uur voor alle groepen. Op woensdag zal dit van 08.15 uur tot 12.00 uur zijn voor 

alle groepen. Uiteraard volgens het hierboven in kleurtjes weergegeven rooster. 



Voor alle groepen geldt dat de leerlingen naar binnen komen zodra zij bij school 

zijn, zij blijven niet buitenspelen op het plein.  

 Om te voorkomen dat er te veel leerlingen en ouders tegelijkertijd rondom De 

Borgwal bewegen, hebben wij een inloop vastgesteld van 08.15 uur tot 08.45 uur 

voor alle groepen. Ook aan het einde van de dag mogen leerlingen opgehaald 

worden tussen 14.45 uur en 15.15 uur. Op woensdag is deze tijd tussen 11.30 uur 

en 12.00 uur. De leerlingen die zelfstandig naar huis mogen gaan, zullen wij in 

groepjes laten vertrekken. Het eerste kwartier de achternamen beginnend met 

een A t/m M en het tweede kwartier de achternamen beginnend met een N t/m 

Z.  

 Alle leerlingen eten tussen de middag op De Borgwal. Dit beperkt de bewegingen 

rondom school. De lunch moeten de leerlingen zelf meenemen. (Er volgt nog 

uitsluitsel over de reeds betaalde kosten voor de TSO). 

 Alle gymlessen komen te vervallen. 

 Alle groepen worden in het gebouw verdeeld over 2 ruimtes. Leerlingen zullen 

nooit met de hele groep in het klaslokaal aanwezig zijn. 

 Fietsen kunnen worden geparkeerd in de fietsenstalling op het plein. 

 Alle groepen hebben een eigen ingang tot de school. Hier kunnen zij na afloop van 

de lesdag ook weer worden opgehaald wanneer zij niet zelfstandig naar huis 

kunnen gaan. Ga op ruime afstand van school staan en houdt wederom de 1,5 

meter regel aan.  

 

Groep Starttijd Eindtijd Ingang en uitgang 

1/2A 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Nooddeur groep 1/2B 

1/2B 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Nooddeur groep 1/2B 

3 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Plein, ingang kleuters. 

4 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Buitenklas 

5 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Buitenklas 

6 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Plein, ingang groep 6 

7 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Plein, ingang groep 7/8 

8 08.15 – 08.45 uur 14.45 – 15.15 uur Plein, ingang groep 7/8 

 

Over de noodopvang: 

Ook de 2 weken na de meivakantie zullen wij noodopvang blijven bieden. Noodopvang is 

opvang, geen les! Daarom nogmaals het dringende verzoek om jullie kind alleen te 

brengen voor de uren waarop echt noodopvang nodig is. Dit geldt alleen als de ouders 

werkzaam zijn in de zogenaamde vitale beroepen en jullie echt niets anders kunnen 

regelen. Hebben jullie opvang nodig vanaf maandag 11 mei t/m woensdag 20 mei  Stuur 

een mail naar c.vanmullem@delinge.nl. 

 

Leerplicht 

Wij kunnen ons voorstellen dat er twijfels zijn over het weer naar school laten gaan van 

kinderen. Mochten jullie je kind niet naar school willen laten gaan, om wat voor reden 

dan ook, dan zal de leerplichtambtenaar niet worden ingeschakeld. De keuze hiervoor 

ligt bij jullie als ouders. Laat dit wel even weten aan de betreffende leerkracht.  

mailto:c.vanmullem@delinge.nl


Hooikoorts? 

Gezien het seizoen, zijn er diverse leerlingen met hooikoortsklachten. 

Hooikoortsklachten zijn moeilijk te onderscheiden van coronaklachten. Mochten 

leerlingen met hooikoortsklachten medicatie hebben, waardoor de klachten onder 

controle zijn, dan zijn zij gewoon welkom op school. Wanneer medicatie gedurende de 

dag nodig is, medicatie graag meegeven. Blijven de hooikoortsklachten gedurende de dag 

opnieuw beginnen, dan zijn wij genoodzaakt jullie te bellen en zal de leerling moeten 

worden opgehaald. Dit om zoveel mogelijk de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te 

waarborgen. Wij hopen op jullie begrip.  

 

Coronaklachten? 

Mochten er bij jullie als ouders of jullie kinderen signalen zijn van het coronavirus, dan 

verzoeken wij jullie dringend dit te melden. Alle informatie daarover graag centraal naar 

juf Christine  c.vanmullem@delinge.nl  

 

Voor maandag 11 mei kan het zijn dat er spullen opgehaald moeten worden voor de 

groene groep. Dit wordt gecommuniceerd via de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8.  

Informatie uit de groepen blijven we delen per mail, in Classroom en de groepsapp. Wij 

willen jullie nogmaals vragen de mail, Classroom en de groepsapp van school nog beter in 

de gaten te houden. 

 

Wij vertrouwen erop dat wij hiermee, samen met jullie, op een verantwoorde manier ons 

onderwijs kunnen vormgeven. Wees scherp op de 1,5 meter regel, met name bij het 

halen en brengen van de leerlingen. Wijs elkaar er desnoods op. Laten we met ons allen, 

ons gezonde verstand gebruiken!  

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen zijn, dan lees ik dat graag per mail: 

c.vanmullem@delinge.nl  

 

Wij hebben weer zin om te beginnen en de leerlingen weer in levende lijve te ontmoeten. 

‘Groeien is springen in het onbekende, telkens weer’.  

 

Groetjes, namens het hele team van De Borgwal 

Christine van Mullem 
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