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Lisse, 27 mei 2020 

 

 

Beste ouders, 

 

Een dag eerder dan beloofd, kunnen we u in deze ouderinfo (9) informeren over nieuwe ontwikkelingen. 

 

Herstart school 

11 mei was het zo ver: de school mocht na 8 weken weer open! 

We vonden het allemaal best een beetje spannend, maar wat waren we blij. 

 

De afgelopen weken heb ik mijn voelhoorns uitgestoken bij de ouders, de kinderen en de leerkrachten over onze 

aanpak. Er is niemand die de gang van zaken fijn vindt, maar afgezet tegen eventuele alternatieven zijn de ervaringen 

en bevindingen overwegend positief. Een bloemlezing: 

 Wat ben ik blij dat de kinderen weer naar school kunnen. 

 Prima geregeld zo! 

 Fijn, we zien de kinderen elke dag en kunnen hen in halve groepen gerichte en intensieve aandacht geven. 

 Doe mij maar thuiswerk, al dat heen en weer gekar… worden we niet vrolijk van. 

 Ik wilde ook graag even laten weten dat ik blij ben met jullie opvang en de aanpak op dit moment. Het is goed 

georganiseerd en wij zijn zeer blij met de halve dagen (en daardoor ook het thuiswerk verdwenen). 

 Complimenten voor de aanpak en de duidelijkheid! Ik weet dat ik altijd kritisch ben (zowel positief als 

opbouwend) maar ook de positieve kritiek mag wat mij betreft nu even extra geuit worden. 

 De kinderen genieten weer op school! 

 Ik heb nog meer respect gekregen voor de leerkrachten! 

 

Wat ook niet onopgemerkt mag blijven: Wat hebben de kinderen thuis goed gewerkt! Dat is dan onze waardering 

richting u! In de media wordt regelmatig de vraag gesteld of er sprake is van achterstanden. Landelijk genomen lijkt 

dat erg mee te vallen. Er zijn in de groepen al best wat methodetoetsen afgenomen. Onze uitslagen bevestigen dit 

landelijke beeld. Als u desondanks bezorgd bent, vragen we u contact op te nemen met de leerkracht en/of de IB-er. 

Andersom zullen we dat ook doen. De komende tijd staan er ook Cito-toetsen gepland. De uitslagen helpen ons om te 

zien aan welke leergebieden we de komende tijd meer of minder aandacht moeten geven. 

 

Persconferentie 19 mei 

Dinsdag 19 mei maakte het kabinet bekend dat de basisscholen vanaf 8 juni weer helemaal open mogen. Voorwaarde 

is dat deze weken vast komt te staan dat dit veilig is. 

Vandaag informeren we u over de laatste ‘halve’ schoolweek: 2 t/m 5 juni. 

We hebben besloten de aanpak van de afgelopen drie weken te handhaven. 

 De groepsindeling (A/B) wordt gehandhaafd. Deze ontving u op 23 april. 

 De tijden blijven ook gehandhaafd. 

 De regelgeving m.b.t. de noodopvang blijft ongewijzigd. Zie hiervoor het document ‘informatie noodopvang’ 

op de website, tevens te vinden onder het kopje Corona nieuws. 

 

In de evaluatie hebben we besproken dat er best wat kleine dingen verbeterd zouden kunnen worden, maar de 

gevonden regelmaat willen we handhaven, omdat het nog slechts een periode van vier schooldagen betreft. 

De verdeling van de A/B groepen over de dagdelen ziet er (consequent voortbordurend op de vorige indeling) als volgt 

uit: 

 A-groepen B-groepen 

11-15 mei 08.30-11.30 + womo 12.15-15.15 + vrmo 

18-20 mei 12.15-15.15  08.30-11.30 + womo 

25-29 mei 08.30-11.30 + womo 12.15-15.15 + vrmo 

2 -5 juni 12.15-15.15 + vrmo 08.30-11.30 + womo 

 

https://www.deakkerlisse.nl/bestanden/510310/Noodopvang.pdf
https://www.deakkerlisse.nl/news/47697/Corona-nieuws
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Hoe gaat het vanaf 8 juni? 

We mogen dan weer volledig naar school. We zijn in afwachting van een protocol van de PO-raad hiervoor. Aan de 

hand hiervan zullen we voor onze school een plan maken. Hierover hoop ik u volgende week te kunnen informeren. 

 

Schoolkamp 

Juist vandaag hadden we gepland om in klein comité de (on)mogelijkheden voor het schoolkamp-groep 8 te 

bespreken teneinde een beslissing te nemen over het al dan niet doorgaan van het kamp. 

Gisterenavond kregen we een mail van de beheerder van de gereserveerde accommodatie: 

 

Op de Hiswa Recron protocollen voor groepsaccommodaties en de eisen van de veiligheidsregio en de 

Gemeente Texel staat onder meer dat er gescheiden sanitair moet zijn. Stapelbedden die maar als enkel bed 

mogen worden gebruikt, etc. etc. 

Helaas kunnen wij niet voldoen aan de richtlijnen die het RIVM heeft opgesteld. 

Wij hebben opdracht gekregen om de verhuur te annuleren. Het spijt ons heel erg voor de kinderen en 

leerkrachten maar helaas in deze Corona-tijd is het echt niet mogelijk. 

 

Hiermee is het voor ons ook duidelijk: het schoolkamp kan helaas niet doorgaan! We snappen dat dit heel jammer is 

voor de kinderen en leerkrachten. Een hoogtepunt, waar tijden lang naar is uitgekeken, is ‘van tafel geveegd’. 

We beraden ons op een mooi en verantwoord alternatief. We houden ons aanbevolen voor tips en ideeën hiervoor. 

Mail ze dan naar één van de leerkrachten van groep 8. Graag uiterlijk dinsdag 2 juni want woensdag 3 juni willen we 

e.e.a. uitwerken. 

Hiermee vervalt uw eventuele opgave om ingedeeld te worden bij de oorspronkelijke kampleiding. Uw inzet kunt u 

weer overwegen bij nieuwe vragen afhankelijk van de nieuwe plannen. 

 

Ik sluit af met een hartelijke groet, 

Meester Romijn 

 


