
 
Den Haag, 24 april 2020  
 
Beste ouders, 
 
Wat zijn we blij dat we na de vakantie weer kinderen op school mogen ontvangen! Wij voelen ons 
als een vis op het droge zonder kinderen in de school. Al was het natuurlijk ook geweldig om te 
zien hoe flexibel en gedreven de kinderen, de ouders en het WdZ team zich op het thuisonderwijs 
hebben gestort. We zijn allemaal volleerd classroom, basispoort en teams gebruikers geworden. 
En ondanks de afstand wisten we elkaar te vinden en daadwerkelijk onderwijs te geven en te 
ontvangen. Maar er gaat niets boven gewoon naar school gaan, helaas vanaf 11 mei nog niet 
allemaal tegelijkertijd maar het begin is er.  
 
Maar ja weer terug naar school voor 50% hoe gaan we dat inrichten? Graag licht ik toe hoe we bij 
ons besluit zijn gekomen. Eerst hebben we 4 uitgangspunten vastgesteld: 
 

1. Zoveel als mogelijk de veiligheid/ gezondheid garanderen 
2. Het beste onderwijs voor onze kinderen 
3. Het welzijn van het WdZ team 
4. De beste oplossing voor de ouders 

 
1. De veiligheid op school is met name afhankelijk van de frequentie en momenten waarop de 
school kan worden schoongemaakt en geventileerd, bij voorkeur vaker op 1 dag. En ook van de 
afspraken die we met elkaar maken over hoe we ons gedragen op school. ‘Risicomomenten’ zoals 
lunch moeten zoveel mogelijk worden vermeden.  
2. Voor de kinderen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk continuïteit wordt geboden. De focus 
moet gelegd worden op het reken- en taalonderwijs. De leerkrachten willen zicht hebben op de 
ontwikkeling van de kinderen de afgelopen periode en daarop goed hun vervolgonderwijs kunnen 
inrichten. 
3. Het team van de WdZ gaat weer lesgeven aan +/- 450 kinderen. Dat betekent nogal wat.  
De 1,5 meter afstand regel blijft gelden tussen kind en leerkracht. Er wordt veel verlangd van 
leerkrachten zo moeten ze in deze situatie zowel de lessen op school voorbereiden als het 
thuiswerk. Het team moet hier in zoveel mogelijk worden ondersteund. 
4. Jullie als ouders hebben de afgelopen weken een huzarenstuk geleverd door zowel thuis te 
werken als je kind(eren) les te geven. Na de meivakantie willen we deze taak voor de ouders 
zoveel mogelijk verlichten. Niet alleen doordat de kinderen weer voor een deel naar school gaan 
maar ook door het thuisonderwijs makkelijker te maken. 
 
Besluit 
Op basis van deze uitgangspunten hebben we, met instemming van de MR en het Bestuur, 
besloten dat ieder kind vier keer per week naar school mag komen. Het gaat dan om vier keer een 
dagdeel. De schooltijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30-11:30 en  
van 12:30 -15:30. Op woensdag kunnen kinderen die meer aandacht nodig hebben naar school 
komen. Indien dit voor uw kind zo is neemt de leerkracht hierover contact met u op. De kinderen 
worden ingedeeld in twee groepen. De ene groep kinderen gaat op maandag- en dinsdagochtend 
en op donderdag- en vrijdagmiddag naar school en de ander groep dus op maandag- en 
dinsdagmiddag en op donderdag- en vrijdagochtend. U hoort begin volgende week in welke groep 
uw kind is ingedeeld. Bij de indeling wordt rekening gehouden met broertjes en zusjes en de 



indeling vindt verder plaats op basis van het alfabet. Deze indeling is definitief en onderling ruilen 
is helaas niet mogelijk. 
Door voor vier dagdelen te kiezen in plaats van twee hele dagen krijgen de kinderen weer een 
schoolritme. Elke dag gaan ze naar school en zien ze hun klasgenoten en leerkrachten. De lessen 
kunnen worden toegespitst op taal en rekenen. Dit kan niet als de kinderen een hele dag naar 
school komen. Thuiswerk dat ze die dag meekrijgen kan gelijk de volgende dag worden ingeleverd 
en nagekeken. Omdat de belangrijkste leervakken op school worden gegeven, het thuiswerk op 
school wordt nagekeken en de leerkracht zelf de instructie geeft zal het thuiswerk minder 
begeleiding vragen van u als ouders. Bij het hele dagen model zitten er 2 dagen tussen de lesdagen 
op deze dagen moeten de kinderen zelf thuis werken. Het kind komt dan niet in een schoolritme 
en het thuiswerken zal zwaarder zijn zonder de dagelijks support van school.  
 
Bij het halve dagen model is er elke dag een uur (tussen 11:30 en 12:30) waarop de school 
schoongemaakt kan worden. De kinderen lunchen niet op school. Er is geen zorg over kruisende 
verkeersstromen gezien er een uur tussen de vertrekkende kinderen en de komende kinderen zit. 
Verder hebben we veiligheidsregels opgesteld bijvoorbeeld over het afzetten van uw kind op 
school en de ingang die uw kind moet gebruiken. Begin volgende week vindt u het uitgebreide 
protocol op de website. Hiermee wordt de veiligheid op school ons inziens het beste 
gegarandeerd. Daarbij komt dat de kinderen in de 3 uur in plaats van de 6,5 uur dat ze op school 
zijn zich beter aan deze regels kunnen houden wat voor de leerkrachten heel belangrijk is.  
 
Wij hebben met de keuze voor het halve dagen model zoveel mogelijk voldaan aan de 
uitgangspunten die we hebben geformuleerd. Het biedt o.i. de beste garantie voor een veilige 
schoolomgeving, het geeft de meeste continuïteit aan de leerlingen en legt de focus op het 
onderwijs van de kernvakken. Het verlicht voor de ouders de begeleiding van het thuisonderwijs 
en biedt de beste omstandigheden voor het WdZ team om hun taak uit te kunnen voeren.  
 
Wat betekent deze keuze voor kinderen die naar de BSO gaan? 
In overleg met 2Samen en de Rakkers hebben we de volgende afspraken gemaakt. Hierbij is als 
uitgangspunt genomen dat het kind in het halve dagen model recht heeft op dezelfde opvang als 
een kind in het hele dagen model. In het hele dagen model zou uw kind 2 keer per week naar de 
opvang kunnen. Dat is nu dus ook zo. 
De dagen dat uw kind in de middag les heeft kan het aansluitend naar de opvang. De dagen dat uw 
kind in de ochtend les heeft kan het naar de voorschoolse opvang. 
Tot slot wil ik zeggen dat ik trots ben op de wijze waarop onze school en daarmee bedoel ik 
ouders, kinderen en team zich staande houdt in deze bizarre tijd. We doen het samen en 
eventuele problemen lossen we samen op. Hartelijk dank voor iedereens inzet! 
 
Hartelijke groet, 
 
Olga van den Born 
 
 
 
PS: Als u nog vragen heeft, in het protocol dat volgende week op de website staat, is heel veel 
informatie opgenomen. U kunt uw vragen ook via de mail stellen via  
directie@wdzscheveningen.nl. 


