
 
 
 

 

  
Oud-Beijerland, 24 april 2020 
Betreft: Herstart ‘normaal’ onderwijs per 11 mei - concrete invulling voor De Hoeksteen  
 
 
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen, 
 
Zoals u weet is van de week uitspraak gedaan dat vanaf 11 mei alle basisscholen weer voor 
50% open mogen. Uiteraard moeten daarbij de landelijke richtlijnen worden toegepast en 
afspraken per school worden gemaakt. Voor elke school ziet dat er weer anders uit. Door middel 
van deze brief willen wij u er van op de hoogte brengen hoe dit er voor De Hoeksteen uit zal 
zien in de periode van 11 tot en met 29 mei.  
6, 7 en 8 mei houden we de manier van werken van voor de meivakantie aan: onderwijs op 
afstand. Vanaf 2 juni gaan de basisscholen mogelijk weer helemaal open. 
Bij deze brief treft u ook een algemene brief van alle schoolbesturen, de gemeente en de 
kinderopvangorganisaties uit de Hoeksche Waard aan. De informatie die wij u hieronder geven 
is een specifieke uitwerking van de inhoud van de algemene brief voor onze school. 
 
We begrijpen heel goed dat u heel veel informatie ontvangt. Wilt u deze brief daarom een paar 
keer goed doorlezen? Als u vervolgens nog vragen hebt, wilt u uw vraag dan mailen naar 
hoeksteen@csgdewaard.nl?  
 
Wanneer mag welke leerling naar school 
Vanaf maandag 11 mei mogen elke schooldag ongeveer 50% van de leerlingen de school 
bezoeken, aangevuld met kinderen van ouders in cruciale beroepen en noodopvang. 
Concreet gaan we elke groep van De Hoeksteen splitsen, waarbij de leerlingen de helft van de 
dagen les krijgen: 
● Donderdag 28 mei is een studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
● Leerlingen Groep A 

○ maandag 11 mei, woensdag 13 mei en vrijdag 15 mei 
○ dinsdag 19 mei 
○ maandag 25 mei en woensdag 27 mei 

● Leerlingen Groep B 
○ dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei 
○ maandag 18 mei en woensdag 20 mei 
○ dinsdag 26 mei en vrijdag 29 mei 

 
De leerkracht zal deze verdeling voor elke klas specifiek maken, waarbij broertjes en zusjes in 
dezelfde ‘shift’ worden verplaatst. Uiterlijk donderdag 30 april hoort u van ons in welke groep uw 
kind is geplaatst. 
 
Inrichting lestijd en aanbod 
De leerkracht is volledig belast met het verzorgen van het ‘normale’ onderwijs. Daar ligt de focus op. 
Bij onze lessen brengen wij bovendien prioriteiten aan. We vinden het het allerbelangrijkst dat onze 
leerlingen goed in hun vel zitten, de afgelopen periode waar nodig met elkaar verwerken en samen 
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weer een fijne groep gaan vormen. Hun sociaal-emotionele ontwikkeling staat voorop en daar zullen 
we meer aandacht aan besteden. Vervolgens gaan we ons op de kernvakken (rekenen, 
technisch/begrijpend lezen en spelling) richten. 
Leerlingen die niet op school zijn, kunnen in enige mate huiswerkopdrachten, verwerkingsmateriaal 
en oefenstof krijgen. De landelijke afspraak is dat we niet zowel fysiek, ‘normaal’ onderwijs op school 
en thuisonderwijs tegelijk geven. 
De hoeveelheid lesstof die een leerling thuis moet doen op de niet-schooldag zal dus afnemen. 
De chromebooks worden weer mee naar school genomen en blijven daar ook i.v.m. het onderwijs op 
school. Wilt u de chromebooks met adapter / muis, opgeladen en gereinigd op school afleveren? 
Graag ontvangen we ook de bibliotheekboeken weer retour. 
 
Gezondheid en thuisblijf regels gezondheid leerlingen 
De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Dit betekent dat een kind thuisblijft bij 
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts (vanaf 38 graden). 
Als een leerling gedurende de dag corona-gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar 
huis. De leerling moet direct opgehaald worden. Ook bij twijfel zullen we de leerling op laten halen. 
Wij gaan ervan uit dat u er zelf voor zorgt dat de contactgegevens die wij van u hebben (nog steeds) 
actueel zijn en dat u goed bereikbaar bent voor ons. Als dit niet het geval is, wilt u ze dan aanpassen 
via het ouderportaal? 
Leerlingen die behoren tot een risicogroep of leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep 
behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek, normaal onderwijs op school. Dit is een beslissing 
van de ouder(s)/verzorger(s) in overleg met school. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, wilt u 
dan contact opnemen met juf Yvonne via y.verweij@csgdewaard.nl?  
Als ouders hun kinderen thuis houden, zullen wij waar mogelijk enig huiswerk meegeven. Gezien de 
opstart van het gewone onderwijs geldt de richtlijn dat dit niet automatisch mogelijk is, zoals dat wel 
in de thuisonderwijs-situatie was geregeld. 
 
Afstands- en hygiënemaatregelen 
Tussen leerlingen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Wel zullen wij 
leerlingen in de hogere groepen attenderen op het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid in 
de omgang met elkaar. Tussen teamleden en leerlingen moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand 
bewaard worden. 
Onze leerkrachten passen de opstelling in het lokaal waar mogelijk aan, zodat de leerkracht 
voldoende afstand tot de leerlingen kan bewaren en leerlingen elkaar kunnen helpen. 
De groepen spelen gescheiden buiten, zowel tijdens de kleine pauze als rond de lunch. De school 
zorgt in deze periode zelf voor de begeleiding van de kinderen tijdens de TSO, in samenwerking met 
Kivido. 
CSG De Waard zorgt er voor dat in ieder lokaal desinfecterende handgel, een zeeppompje, 
papieren handdoekjes en oppervlakte spray is. We wijzen de kinderen op de hygiënemaatregelen en 
letten er op dat ze ze toepassen. We gaan onze school en het plein echter niet volhangen met 
waarschuwingsborden, stikkers enz; we verwachten dat iedereen zijn/haar gezonde verstand 
gebruikt en spreken elkaar waar nodig aan. 
De schoonmaak van de school is geintensiveerd en, voor zover mogelijk reinigen wij, met de 
kinderen, gebruikte materialen tussendoor. Materiaal wat niet makkelijk te reinigen is en niet 
essentieel is bergen we op. 
 
Aanwezigheid volwassenen in de school & halen en brengen 
● Het personeel van de school is uiteraard welkom. Dit geldt ook voor stagiairs en overige 

professionals, belast met leerlingenondersteuning (bijvoorbeeld logopedie). 
● (Hulp)ouders mogen de school niet in en nemen op of buiten het plein afscheid van hun kind. 
● We verdelen zowel het binnenkomen als het ophalen als volgt: 

○ Groep 1 en 2: deur Aalscholver 
○ Groep 3: deur tussen lokaal 1/2b en groep 3, bij de basketbalpaal op het plein Aalscholver 
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○ Groep 4, 5 en taalklas: deur plein Lepelaar 
○ Groep 6, 7 en 8: deur plein Zilvermeeuw 

● 1 ouder brengt en haalt zijn/haar kind(eren). Dit mag, gezien onze grote pleinen, op het plein. U 
houdt hierbij de hekken en het pad tussen de hekken en de (hoofd)ingangen vrij. U houdt zelf de 
afstand met andere volwassenen in de gaten en vertrekt zo snel mogelijk weer, maar wacht wel 
op elkaar als dat nodig is om deze afstand te bewaren. Hierin geven we het goede voorbeeld. 

● Oudergesprekken vinden in principe digitaal plaats, via Google Meets, of telefonisch. 
 
Overige relevante informatie 
● Het kan zijn dat een teamlid van onze school, conform de RIVM-richtlijnen, niet in staat is om 

fysiek op school aanwezig te zijn. De betreffende groep zal daar voor 11 mei apart over worden 
bericht. We streven er naar dat deze groep wel gewoon op school les zal krijgen van een 
bekende leerkracht/teamlid. 

● De Kangoeroeklas start in deze periode nog niet op 
● Gymlessen komen te vervallen.  
● De fancyfair (eind september) gaat niet door. 
● Over het kamp en de musical van groep 8 worden ouders van leerlingen uit deze groep apart 

benaderd.  
 
Wij hopen u met het bovenstaande voldoende helderheid te hebben gegeven. Zoals we bovenaan 
de brief schreven, verzoeken wij u deze informatie enkele malen te lezen. Wilt u, als u dan nog 
vragen hebt, deze mailen naar hoeksteen@csgdewaard.nl?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Yvonne Verweij 
Marco de Jong 
Directie CBS De Hoeksteen 
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