
Regels voor de leerlingen: 
 

• De leerlingen wassen hun handen voordat ze naar school komen. Thuis ook nog even naar 
het toilet. 

• De leerlingen komen maximaal 5 minuten eerder naar school dan de afgesproken tijd. 
Ouders mogen niet op het schoolplein komen. Zij zetten hun kind af en gaan gelijk weer 
weg.  

• Op het plein gaan de leerlingen direct naar de afgesproken plek, waar normaal gesproken de 
vaste rij werd gemaakt. U ontvangt voordat we weer naar school gaan nog een plattegrond. 
Hier staat de leerkracht 5 minuten voor aanvang en neemt de leerling mee naar het lokaal.  

• Handen wassen op de volgende momenten: 
o Thuis, voordat je naar school komt 
o Als je in de klas komt 
o Na elk toiletbezoek 
o Voor het eten en drinken 
o Na het buitenspelen 
o Aan het einde van de schooldag 

• Toiletbezoek pas na half 10, één leerling per keer. 

• Aan het einde van de schooldag lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten, de 
kinderen gaan dan direct naar huis. Dit om drukte in en om de school te vermijden. Ook nu 
geldt weer: geen ouders op het schoolplein.  

• Lestijden voor de A en C klassen: 8.40 – 12.10 en 13.25 – 15.25 

Lestijden voor de B en D klassen: 8.45 – 12.15 en 13.30 – 15.30 

• De school hanteert looproutes, waar mogelijk eenrichtingsroutes. De schooltijden zijn van: 

 Ochtend middag 

Maandag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

Dinsdag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

Woensdag 8.40 / 8.45 – 12.25 / 12.30  

Donderdag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

vrijdag 8.40 / 8.45 – 12.10 / 12.15 13.25 / 13.30 – 15.25 / 15.30 

 
 
Regels bij ziekte:  
 

• Zijn er corona gerelateerde klachten in het gezin, dan blijven alle kinderen uit het gezin thuis. 
Bij andere klachten hoeft alleen het betreffende kind thuis te blijven.  

• Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, wordt u 
gebeld en verwachten wij dat het kind direct wordt opgehaald. Dit geldt niet voor leerlingen 
uit groep 1 en 2 met neusverkoudheid zonder koorts.  

• Als de leerling koorts en/of benauwdheidsklachten heeft dan worden eventuele 
broers/zussen hierover geïnformeerd en gaan ook naar huis. De leerling gaat dan ook niet 
naar de BSO. 

 
TSO 
Bij overblijven worden de kinderen van de onderbouw om 12.05 opgehaald uit de klas. Zij gaan eerst 
eten. De kinderen van de bovenbouw gaan als eerst naar buiten. Na +/- een half uur gaat de 
bovenbouw eten en de onderbouw buiten spelen.  
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Handen wassen: 
o thuis, voordat je naar school komt 
o als je in de klas komt 
o na elk toiletbezoek 
o voor het eten en drinken 
o na het buitenspelen 
o aan het einde van de schooldag 

 
  

 

Afscheid nemen: 
o bij het hek (geen ouders op het schoolplein) 
o max. 5 minuten eerder aanwezig op het schoolplein 

 

  
 

Op het plein: 
o meteen in de rij (op de afgesproken plek) bij de 

juf/meester 
 

  
 

Toiletbezoek: 
o thuis voor schooltijd  
o na 9.30 op school 
o één leerling per klas, per keer  

 

  
 

Na schooltijd: 
o direct naar huis 
o geen ouders op het schoolplein 


