
Beste ouders en kinderen,  

Dank jullie wel voor het geduld van afgelopen week, zodat wij de ingewikkelde klus om het fysiek onderwijs te 
organiseren konden uitvoeren. Ik realiseer me heel goed dat ik jullie met alle berichten heel veel informatie doe 
toekomen. Om het waarom van de organisatie te begrijpen zie ik helaas geen andere mogelijkheid. Ik heb de informatie 
verdeeld over verschillende bijlagen om het in delen te lezen. Neem de komende dagen de tijd en rust om alles goed 
door te nemen. Daar waar dingen niet duidelijk zijn, aarzel niet en vraag mij om uitleg!  

Alvorens ik de grote lijnen van de basisorganisatie met jullie deel, enkele belangrijke uitgangspunten: 
* We zijn ontzettend blij om elkaar weer te gaan ontmoeten en we realiseren ons dat iedereen op zijn/haar eigen wijze 

afgelopen weken beleefd en ervaren heeft. Daar gaat onze primaire aandacht naar uit met vragen zoals: Hoe is het met 
je? Hoe was het de afgelopen weken? Wat neem je mee? Wat heb je nodig? Wie kan waarom-hoe-wat betekenen? 
Aanvullend hierop is dat we starten met de Gouden weken om weer samen opnieuw die groep van samen ontwikkelen, 
leren en leven te gaan vormen.  

* Kinderen hebben niet stil gestaan. Zij ontwikkelen door. Ook het onderwijsaanbod heeft niet stilgestaan. Ze hebben op 
dezelfde of op een andere wijze, dezelfde én andere dingen geleerd. We gaan kijken wat hun doorontwikkeling 
betekent voor ons onderwijskundig curriculum om te ontdekken welke aanpassingen en bijstellingen wij te doen 
hebben. Het uitgangspunt is dat we cognitief, samenwerkend en handelend onderwijs blijven aanbieden.  

* Alle kinderen hebben de mogelijkheid om 50% van de onderwijstijd fysiek aanwezig te zijn. 
* Ons schoolthema ‘Ik-de Ander-de Omgeving’ is leidend voor het vertrouwen dat we in elkaar hebben. We vertrouwen 

erop dat iedereen zich aan de richtlijnen van het kabinet houdt en de verantwoordelijkheid neemt om veilig te handelen 
voor zichzelf, het eigen gezin en familie en de kinderen, ouders, team en kindpartners van school en de ruimere 
omgeving.  

* Veiligheid van kinderen, ouders, kindpartners en team organiseren we kindvriendelijk, realistisch en zo optimaal 
mogelijk.  

• Kinderen kunnen tot de risicogroepen behoren waardoor ze niet fysiek aanwezig kunnen zijn op school. Er kunnen 
gezinsleden tot de risicogroepen behoren, ook dat kan het schoolbezoek verhinderen.  Ook kan het zijn dat u zich 
zorgen maakt of angstig bent om uw kind(eren) naar school te laten komen. In het Protocol staan richtlijnen uitgewerkt 
op pagina ? en Kindante heeft een aanvullende maatregel opgenomen. Neem in alle gevallen contact op met Resy 
van Leeuwen zodat we samen kunnen kijken naar passende oplossingen en mogelijkheden.


• Het landelijk Protocol Opstart Basisonderwijs en de aanvullingen van Stichting Kindante zijn richtinggevend (beiden 
zijn als bijlage toegevoegd).


Daar waar al vooruitgedacht was met het team en de enquete voor ouders/verzorgers en kinderen klaar stond om op te 
halen wat voor jullie noodzakelijk was, kwam er op vrijdag een landelijk Protocol Opstart Basisonderwijs aangevuld met 
Kindante-afspraken. Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV en AVS en is afgestemd met 
Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Het dient als 
handreiking voor het onderwijs bij het opstarten van de scholen. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is 
leidend. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening 
mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van 
ervaringen uit de praktijk en is daarmee een levend document. Het is Bs. de Kingbeek gelukt dat 100% van de kinderen, 
50% fysiek aanwezig is. 
Heel waardevol en helpend om een landelijke, praktische vertaling te ontvangen van de Kabinetsbesluiten en een 
Kindante aanvulling, waarin zowel de onderwijskundige als de input van ouders opgenomen is. 

Om alle informatie leesbaar aan te bieden ontvangen jullie verschillende bijlagen betreffende de organisatorische 
uitwerking van: 
Bijlage 1: Deze algemene brief 
Bijlage 2: Verdeling van de kinderen in twee cohorten en Indeling weken per cohort 
Bijlage 3: Brengen, ophalen en zelfstandig komen van kinderen 
Bijlage 4: Veiligheidsmaatregelen 
Bijlage 5: Protocol Opstart Onderwijs 
Bijlage 6: Aanvulling Stichting Kindante 

Fijn als jullie alle vragen, opmerkingen, onduidelijkheden en complimenten met betrekking tot de overkoepelende 
organisatie op schoolniveau rechtstreeks naar mij sturen via Walvi. Ik verzamel de vragen en zal de komende 3 weken 
iedere schooldag uiterlijk om 20.00uur een “vragen-opmerkingen-onduidelijkheden-complimenten mei 2020” bestand via 
Walvi delen met alle ouders waarin ik de strekking van het ingestuurde bericht opneem en een reactie, uitleg, waarom-
onderbouwing toevoeg. Op deze manier ontvangt iedereen dezelfde informatie.  
Onderwijsinhoudelijke en groepsgerelateerde vragen, opmerkingen, onduidelijkheden en complimenten graag 
rechtstreeks naar de leerkracht(en) van uw kind(eren) via Walvi. 

Hartelijke groeten namens het team, Resy van Leeuwen (directeur Bs. de Kingbeek) 


