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Schooltijden en 
verzamelpunten 
 
 
 
Start van de dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde van de dag 
 
 
 
 
Bij regen 
 
 
 
 

Vanaf 11 mei draaien we een continurooster binnen een vijf-gelijke-dagen-
model. Dit betekent dat er iedere dag (dus ook de woensdag) les is van 
08:30 -13:30u. Er is geen vrije middagpauze (zie verder voor overige 
pauzes). 
 
Om 8.25 uur (*) staan de leerkrachten buiten verspreid om de kinderen te 
ontvangen. Twee leerkrachten zullen nog niet vanaf het begin hun groep 
draaien. Daarvoor is vervanging geregeld. U vindt in de bijlage een tekening 
van ons terrein en waar de groep van uw kind zich moet verzamelen. Wij 
geven hier met klem aan dat het niet toegestaan is om bij uw kind op de 
verzamelplek te staan of te wachten. Neem afscheid op een veilige plek, 
maar let daarbij op de 1,5m afstand van andere ouders.  
 
We maken gebruik van vier verschillende ingangen. De nieuwe plattegrond 
(zie bijlage) geeft aan: 
Groepen 1-2:                       voorplein u herkent de groep aan het 
                                               kleurenbord  
Groepen 3a en groep 5b:  bij achteringang/glazen deur aan de 
                                               speelplaatskant 
Groepen 3b en 3c:              bij achteringang/glazen deur aan de straatkant 
Groepen 6b, 6c, 5a en 5c: zijplein  
Groepen 4 en 6a:                op de stoep aan de kant van de arena 
Groepen 7:                           op de stoep aan de straatkant bij de speelzaal 
 
*De groepen 8 starten en eindigen een kwartier later. Zij verzamelen op 
dezelfde plek als groep 7 maar dan om 8:40u. Zij zijn om 13:45u klaar. 
 

• De kinderen voor de noodopvang verzamelen bij het hek van het 
gebouw van de opvang. Daar staat een docent klaar.  

• Laatkomers melden zich bij de administratie voorin het gebouw.  
 
De kinderen zullen de eerste dagen ook weer naar het verzamelpunt 
gebracht worden: de kleuters en groepen 3 rond 13:20u en de rest om 
13:30u. We evalueren na twee dagen met het team of dit een werkbare 
situatie is.  
 
Regenplan bij binnenkomst: 
Leerkrachten groepen 1/2:  staan onder de luifel. Vangen daar de kinderen 
op. 
Leerkrachten groepen 3 t/m 7 wachten in de gang bij de ingang van de 
klas. Ambulanten staan bij de buitendeuren. Kinderen komen via de eigen 
ingang rustig naar binnen vanaf 8:20u. 
Leerkrachten groepen 8 idem, maar dan om 8:35u. 
Leerkrachten groepen 1/2  staan onder de luifel. Vangen daar de kinderen 
op. 
Kinderen noodopvang mogen doorlopen naar de ingang van het gebouw 
van de opvang. 

 
 

Regenplan bij naar huis gaan: 
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Leerkrachten groepen 1/2   rood, geel, goud, paars staan onder de luifel 
13:20u. Zij geven een seintje als er genoeg ruimte is voor de andere vier 
groepen. Dit zal dan dus iets meer tijd kosten dan normaal. 
Leerkrachten groepen 3 t/m 7 lopen zover als nodig is met de kinderen 
mee naar de eigen ingang en zorgen dat de kinderen rustig naar buiten 
gaan.  
Leerkrachten groepen 8 idem, maar dan om 13:40u. 
Kinderen noodopvang staan bij de ingang van het gebouw van de opvang. 
 

Restricties voor ouders 
bij het halen/brengen 
(mede volgens 
‘richtlijnen 
verkeersveiligheid in de 
schoolomgeving’ van 
Veilig Verkeer 
Nederland) 

• Kan uw kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen 
gaan. 

• Wij vragen u zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen. Dit 
omdat het brengen en wegrijden een stuk sneller gaat dan als er 
tientallen auto’s rijden.  Bovendien is het voor de kinderen die 
zelfstandig naar school komen een stuk veiliger.  

• Moet het toch met de auto? Parkeer dan verder weg en loop het 
laatste stuk naar school.  

• Er mag vanuit de restricties van de overheid maar één ouder het 
kind brengen/halen.  

• Ouders mogen niet op het plein of in het schooldeel, behalve bij 
specifieke uitnodiging of noodgeval. U kunt met de leerkracht 
communiceren via Social Schools.  

 
Ook biebmoeders, flitsouders en LuizenOpLet-ouders (LOL-ouders) zijn niet 
toegestaan in de school. Wat betreft dat laatste willen we iedereen vragen 
zelf uw kind goed te controleren op luizen en/of neten en zo nodig uw kind 
te behandelen voordat het naar school komt.  
 
Voor het gebouw van Vlietkinderen (opvang) geldt dat alleen ouders die 
kinderen onder de twee jaar naar de opvang brengen, wel over het plein 
mogen lopen. Vanzelfsprekend rekening houdend met de 1,5m regel.  
 

Klassen verdelen in 
twee delen 

De klassen worden in tweeën verdeeld. We houden zoveel mogelijk 
rekening houden met broertjes en zusjes.  
Het kan zijn dat de groep daardoor niet precies in twee gelijke delen is, 
maar we hanteren wel max. 16 lln. We kunnen gezien de complexiteit van 
deze onderneming geen rekening houden met individuele wensen van 
ouders of kinderen.  
 

Week van 11 mei starten we met 

Kinderen in deel A: maandag, woensdag,  donderdag op school 

Kinderen in deel B: dinsdag, vrijdag op school 

  

Week 18 mei: 
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Kinderen in deel A: maandag op school (donderdag is Hemelvaartsdag dus 
vrij) 

Kinderen in deel B: dinsdag en woensdag op school (vrijdag is een vrije dag) 

  

Week 25 mei: 

Kinderen in deel A: maandag, woensdag en donderdag op school 

Kinderen in deel B: dinsdag en vrijdag op school 

  

Week 1 juni (afhankelijk van de plannen van het kabinet): 

Kinderen in deel A: donderdag op school (maandag is Pinksteren dus vrij) 

Kinderen in deel B: dinsdag, woensdag en vrijdag op school  

 
Op vrijdag 22 mei is de BSO (buitenschoolse opvang) van Vlietkinderen de 
gehele dag open voor noodopvang. 
 

Voor de overige dagen krijgen de kinderen huiswerk mee (er is geen 
afstandsonderwijs meer). De studiedag van 20 mei vervalt. Dit wordt een 
gewone lesdag.  

 

Kinderen in 
noodopvang  

De noodopvang is alleen nog voor kinderen van ouders/verzorgers 
waarvan er minimaal één in een cruciaal beroep zit. Zij kunnen in geval 
van nood ook op hun niet-lesdagen naar school komen. Per keer 
aanmelden bij rayari@kcbalans.nl of via Social Schools. De opvang wordt 
verzorgd door de medewerkers van ons kindcentrum. 

Kinderen die niet op 
Balans zijn 

Voor kinderen die een ‘thuiswerkdag’ hebben, is het niet toegestaan op het 
terrein van Balans te komen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de 
kinderen die om medische reden thuis blijven. Ook is er voor deze kinderen 
geen BSO op die dag.  

Kinderen die geen 
onderwijs 
kunnen/mogen volgen 
vanwege medische 
redenen 

De overheid heeft besloten dat alle kinderen weer 50% van de tijd naar 
school moeten. Dit betekent dat er voor die uren leerplicht is, maar het is 
toegestaan om uw kind af te melden voor aanwezigheid op school. Besluit 
u dat uw kind niet naar school kan/mag vanwege *medische redenen, dan 
dient u dat op de reguliere manier te melden via Social Schools of bellen 
naar 070-3175214.   
 
*Deze kinderen krijgen dan het huiswerk dat de andere kinderen ook 
hebben, toegestuurd. Zij zijn verplicht dit te maken.   

Pauzes en overblijf De kinderen hebben twee beweegmomenten per dag: een half  uur 
bewegingsonderwijs en een half uur naar buiten. De buitenruimte wordt in 

mailto:rayari@kcbalans.nl
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vier stukken verdeeld, zodat vier groepen tegelijk naar buiten kunnen. 
Door deze spreiding is het mogelijk gedurende de hele schooldag iedereen 
één keer naar buiten te laten gaan.  
 
De leerkrachten eten met de kinderen. Er worden in deze periode geen 
strippen afgetekend van de overblijfkaart.  

Bewegingsonderwijs Aangezien alle buitenruimtes de hele dag gebruikt worden, zal het 
bewegingsonderwijs binnen plaatsvinden. De gymzaal en de in tweeën 
gesplitste speelzaal worden gebruikt om alle groepen en half uur per dag 
bewegingsonderwijs te kunnen geven.  
 
 
 
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. De kinderen 
hoeven zich daarvoor niet om te kleden. Wel een dringend verzoek om de 
kinderen ‘makkelijk’ zittende kleding en sportschoenen aan te laten doen. 
Als ze geen sportschoenen aanhebben, maar wel bij zich hebben, kunnen 
deze in de klas verwisseld worden. 
 

Lesaanbod en 
chroombooks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vragen over het 
huiswerk 
 
 
 

We leggen in het begin op de schooldagen de nadruk op instructie van de 
basisvakken (rekenen, taal en vormen van leesonderwijs) en het sociaal-
emotioneel welbevinden van de kinderen.  
 
Alle werkboekjes en schriften die uw kind thuis heeft, mogen weer mee 
naar school. U krijgt hierover bericht van de leerkracht.  
 
De groepen 4 t/m 8 nemen de Chromebooks heen-en-weer mee van thuis 
naar school. Bij deze de vraag of u er zorg voor wil dragen dat het 
Chromebook opgeladen is en veilig vervoerd kan worden. Ouders blijven 
verantwoordelijk voor de tijd dat het device buiten school is. Dus een 
goede (rug)tas, geen drinken in hetzelfde gedeelte van de tas, etc. Werkte 
uw kind thuis al op een eigen device (bijv. laptop) dan kan dat gewoon 
blijven doorgaan en kan hij/zij het chroombook op school laten.  
 
We geven geen afstandsonderwijs meer, maar de kinderen krijgen 
verwerkingsopdrachten mee naar huis voor de dagen dat ze niet op school 
zitten.  U kunt deze via Social School bekijken.  
 
Voor alle kinderen die vragen hebben over hun huiswerk is een speciaal 
emailadres in het leven geroepen: huiswerkvragen@kcbalans.nl. 
Ook kunnen kinderen op vaste tijden*  bellen (070-3175214) naar een 
ambulante leerkracht die hen evt. kan helpen.  Eventueel kan dan ook een 
Teams-afspraak gemaakt worden.  
 
*Bellen/mailen tussen : 9:00u -10:00u 
Later mailen kan ook, maar kan betekenen dat je de volgende dag pas 
antwoord krijgt. 
 
 
 

mailto:huiswerkvragen@kcbalans.nl
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Verlengde Instructie en 
Extra Uitdaging 

Mocht uw kind normaliter gebruik maken van EU of VI, dan zal bekeken 
worden in hoeverre dit doorgang kan hebben. 
De projecten binnen Extra Uitdaging waar de desbetreffende kinderen op 
dit moment aan werken, zullen wel doorgaan.  

BSO Vlietkinderen De kinderen worden op de gebruikelijke plek opgevangen in school door de 
BSO van Vlietkinderen.   
Als u daar de kinderen komt ophalen in de middag kunt u bellen en 
aangeven dat u er bent en wordt u kind(eren) naar buiten gebracht. De 
overdrachtmomenten zullen kort zijn, tenzij er iets is, dan ontvangt u een 
aparte uitnodiging. 

Kinderdagverblijf en 
peuterspeelzaalgroepen  

Ouders met kinderen in onze opvanggroepen tot vier jaar zullen in de 
meivakantie bericht krijgen hoe de opvang er uit gaat zien vanaf 11 mei. 

 
 
 

Handen wassen In iedere groep is genoeg zeep en papieren handdoekjes.  
Bij binnenkomst (ook na gym/buitenspelen), voor eten en tussendoor zo 
vaak mogelijk worden handen gewassen.  

Schoonmaak In iedere groep staan schoonmaakmiddelen klaar. We laten deuren zoveel 
mogelijk open zodat er niet te vaak aan de deurklinken gezeten hoeft te 
worden.  
 
De werkplekken en toiletten worden met regelmaat ontsmet en 
schoongemaakt door eigen personeel.  Dit geldt ook voor speelgoed, sport- 
en spelmaterialen en devices. We doen dit binnen het redelijke en het 
haalbare.  

Niezen Wilt u uw kinderen nogmaals op het hart drukken om bij  niezen dit in de 
elleboog te doen? 

Afstand We proberen binnen het redelijke kinderen afstand van elkaar te laten 
houden, hoewel dit volgens de restricties niet noodzakelijk is. Het idee is dat 
we de kinderen hierdoor wel zoveel mogelijk bewust maken van een 1,5 m 
maatschappij.  
 
De leerkrachten zullen zoveel mogelijk 1,5m afstand houden van de 
kinderen. We beseffen dat dit niet altijd zal lukken: valpartijen, losse veters 
(kleuters) etc.  

Verantwoordelijkheid Balans heeft de intentie om de anderhalve-meter-regel na te leven, maar 
dat kunnen we niet voor 100% kunt garanderen. Kinderen kunnen bijv. 
spontaan enthousiast op elkaar afstappen na weken thuis-onderwijs.  

Kleding Voor ouders van onze jongste leerlingen geldt: wilt u ervoor zorgen dat zij 
kleding aan hebben die zij zelfstandig aan en uit kunnen doen bij het naar 
buiten gaan, toiletgebruik, etc. (denk aan makkelijke knopen van broeken, 
klittenband e.d.).  

Eten/drinken Er is nog geen schoolmelk en geen schoolfruit. Dus graag een tienuurtje, 
drinken en een lunchpakketje meegeven.  
Ook hierbij geldt voor ouders van onze jongste leerlingen: geef eten en 
drinken mee dat gemakkelijk zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige 
bekers, maar pakjes e.d.,  schoongemaakt fruit).  

Jarigen Nu we zien dat alles rustig verloopt, mogen kinderen die jarig zijn en willen 
trakteren dit doen binnen hun eigen klas. Zij kunnen nog niet de klassen 
rond/langs de leerkrachten. Wij vragen u wel om het idee van de gezonde 
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school te respecteren (denk daarbij ook aan kleine porties) en tevens te 
kiezen voor een verpakte traktatie. We begrijpen dat dit niet heel makkelijk 
is, maar eventueel op internet zijn best wat ideeën te vinden. 

 
 

Veiligheid/gezondheid  

Corona geconstateerd Mocht er bij een kind of teamlid corona worden geconstateerd, dan hebben 
we daar protocollen en voorbeeldbrieven voor. We zullen die dan ook 
meteen hanteren. Vanzelfsprekend dient u het altijd te melden bij school als 
er de bekende gezondheidsklachten zijn en dan uw kind ook thuis te 
houden.  
 
We melden dit ook bij de GGD.  

Twijfels over corona Er komt een aantal (oor)thermometers om zo nodig de temperatuur te 
kunnen meten. Dit doen we alleen bij twijfel en altijd in overleg met 
ouders/directie. Mochten uw kind onder schooltijd klachten krijgen, dan 
wordt u gebeld en dient u meteen uw kind op te komen halen.  

EHBO Hiervoor zijn er rubber handschoenen aanwezig. We laten pleisters, etc. 
zoveel mogelijk door het kind zelf opplakken. Binnen het team zijn er 
meerdere EHBO-ers en hulpverleners.  

Looproutes De leerkracht bepaalt de meest veilige looproute. In de klas bepaalt de 
leerkracht de meest veilige looproutes voor zichzelf en voor de kinderen. 

 
 
 
 
 

Overig  

  

Schoolfotograaf 25 
mei 

Vooralsnog wordt de huidige fotograaf afgezegd. We onderzoeken nog een 
oplossing voor groep 8. 

Rapporten De rapporten worden alleen digitaal gedaan. Er worden geen papieren 
rapporten gemaakt. Volgend jaar kunnen we kijken wat er dan wenselijk is. 

Voorlopige adviezen 
groep 7 

Het besluit hoe we dit gaan communiceren valt na de volgende 
persconferentie van het kabinet. 

Zorgverleners in de 
school 

Schoolmaatschappelijk werk, ambulante begeleiders vanuit expertisecentra 
en andere noodzakelijke zorgverleners zullen (met inachtneming van de 
richtlijnen) wel hun werk op school kunnen doen.  

 


