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Instituut Schreuder: een dynamische en lerende school die elk kind tot volle ontplooiing kan laten komen

 

In deze nieuwsbrief 
• Belangrijke data 

• School weer open per 11 mei 

• Roostering van de halve groepen 

• Start van de schooldag       

• Belangrijke aandachtspunten voor ouders 

• Samenvoeging Schreuder-Vlinderboom en groepssamenstelling 2020-2021 

• Samenvoeging Schreuder en Vlinderboom - van de MR 

• Onderhoud en renovatie schoolgebouw 

Belangrijke data 

Ma. 27-04 K(W)oningsdag: 10.00 uur het Wilhelmus!   

Vr. 01-05 Indeling van de halve groepen wordt gemaild 

Ma. 11-05 Start school: halve groep 

Wo. 20-05 Lesdag in plaats van studiedag 

Do. 21-05 t/m vr. 22-05 Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 

Vr. 29-05 Nieuwsbrief-10 uit 

 

School weer open per 11 mei 

De overheid heeft in de persconferentie van 21 april jl. aangekondigd dat de scholen voor het 

basisonderwijs weer voorzichtig open mogen met ingang van maandag 11 mei, na de meivakantie. 

Daar zijn de volgende maatregelen aan gekoppeld: 

- De groepsgrootte wordt gehalveerd 

- De helft van de lestijd is op school; de andere helft thuis met verwerkingsstof 

- Geen toegang van ouders in de school 

- 1,5 meter afstand tussen volwassenen; dit geldt niet voor kinderen 

- Vaak handen wassen 

- Hoesten/ niezen in de ellenboog 

- Bij verkoudheid- of griepverschijnselen: thuisblijven 

Met de maatregelen in de hand heeft het team de keuze gemaakt om de kinderen hele dagen met 

een halve groep naar school te laten komen. De schooltijden blijven daarbij gehandhaafd: start om 
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8.45 uur en eindtijd is 14.45 uur. Op de woensdag is de eindtijd 12.45 uur. De woensdag is een om-

en-om dag.  

Uiteraard zullen we binnen de mogelijkheden die beschikbaar zijn voldoen aan de hygiënische 

maatregelen. Elke groep heeft handzeep, ook bij de toiletten en er zijn papieren doekjes voor het 

afdrogen. De leerkrachten hebben de mogelijkheid om te werken met wegwerphandschoenen.   

 

We zijn heel blij om alle kinderen weer terug op school te zien, maar het is ook best spannend. Het 

zal allemaal wat anders gaan dan we gewend waren. Ook in school maken we met de leerlingen 

afspraken om kruisend loopverkeer zoveel mogelijk te vermijden.  

 
Rooster van de halve groepen 

De leerlingen zijn per groep verdeeld in 2 halve groepen: een groep A en een groep B. Voor de 

verdeling is in eerste instantie gekeken naar de broertjes en zusjes, zodat zij tegelijk op dezelfde dag 

school hebben. Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk gekeken naar de kinderen die gebruik 

maken van onze eigen BSO op bepaalde dagen. Als dat mogelijk is, wordt daar rekening mee 

gehouden.  

Voor kinderen die gebruik maken van een externe BSO wordt u gevraagd zelf contact met de BSO 

op te nemen of wisselen van dagen mogelijk is, indien nodig. Vrijdag 1 mei a.s. kunnen we met de 

hulp van de BSO de lijst definitief maken en wordt de indeling van de halve groepen naar u gemaild. 

Hierbij het rooster* van de verdeling van de halve groepen: 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Ma. 11 mei- vr. 15 mei A B A A B 

Ma. 18 mei- vr. 22 mei A B B - - 

Ma. 25 mei- vr. 29 mei A B A A B 

 

 *Indien vanuit de overheid wordt aangegeven dat deze situatie ook na 1 juni gecontinueerd moet  

worden, dan zal de roostering worden geëvalueerd om te kijken of dit goed loopt of dat wijziging in 

het rooster nodig is. 

  

Start van de schooldag 

En dan gaan we maandag 11 mei starten. Hoe pakken we 

dat aan?  

Allereerst: ouders kunnen de school niet in en leveren zij 

de kinderen af op het schoolplein.  

De ouders wordt gevraagd buiten de brede, rode rand 

van het plein en achter het speeltoestel op te stellen 
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(met de 1,5 meter afstand) indien zij wachten tot de voordeur opengaat.  

 

Zodra de voordeur opengaat, om 8.35 uur, wordt de kinderen gevraagd zich op te stellen in het 

aangegeven vak van zijn/haar groep op het plein. Ik laat de kinderen dan gedoseerd naar binnen, te 

beginnen bij groep 7/8, daarna 6, dan 5, dan 4, dan 3 en tot slot 1/2. Zonder handen schudden, 

maar goedemorgen wensen en een fijne glimlach, dat kan natuurlijk wel! Daarna kunnen de 

kinderen die later aan komen direct doorlopen de school in. Laten we elkaar helpen dit zo rustig en 

geordend mogelijk te doen. 

Als de kinderen bij de klas zijn, trekken zij hun jas uit en gaan ze eerst hun  

handen wassen en afdrogen. Daarna gaan ze klas pas in.   

Aan het einde van de schooldag vraag ik u ook om bij het ophalen buiten 

 de brede, rode rand of achter het speeltoestel te wachten, en houd onderling 

1,5 meter afstand. Tot slot is het belangrijk om na schooltijd direct naar huis te 

vertrekken. De overheid geeft nog steeds de richtlijn af: blijf thuis! 

 

Een andere aanpassing is het omkleden voor de gymles: omdat er dan ook sprake is van 

‘kruisverkeer’ in de kleedkamer, laten we de kinderen in de klas (en het tussenlokaal) omkleden. We 

vinden het wel belangrijk dat zij gymkleding aantrekken, die ze na het intensieve bewegen weer uit 

kunnen doen om daarna met de les verder te gaan.  

 

Omdat de kinderen hele dagen naar school gaan, zullen zij ook gaan overblijven tussen de middag. 

Samen met juf Lucia zal gekeken worden welke maatregelen nodig zijn om de TSO zo veilig en goed 

mogelijk te laten verlopen.  

 

Het klinkt misschien allemaal wat streng, maar voor iedereen is het opstarten van de school tijdens 

deze crisistijd een hele spannende tijd. We doen dit voor de gezondheid van u, uw kind, de 

leerkrachten en medewerkers van KDV en BSO. Alleen samen krijgen we het coronavirus eronder. 

Helpt u mee?   

 

Belangrijke aandachtspunten voor ouders 

Nu de school 11 mei gaat starten, vragen we u rekening te houden met de volgende maatregelen: 

• Het is ouders niet toegestaan het schoolgebouw te betreden.  

• Blijf bij het wachten achter de brede, rode streep op het plein en houd 1,5 meter afstand. 

• Blijf thuis als u of uw kind verkoudheid – of griepverschijnselen heeft. 

• Bel de school om uw kind af te melden, tussen 8.00-8.30 uur (voicemail inspreken). 
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• Indien u de leerkracht wilt spreken: doe dat telefonisch na 14.45 uur (na 12.45 uur op 

woensdag), of maak via mail of telefonisch een afspraak. Tot 1 juni zullen er geen 

gesprekken op school kunnen plaatsvinden. 

 

Samenvoeging Schreuder-Vlinderboom en groepssamenstelling 2020-2021 

In de afgelopen periode is al veel overleg geweest tussen de directies van Schreuder en 

Vlinderboom over de samenvoeging na de zomervakantie. Ook een projectteam, bestaande uit 

leerkrachten van Schreuder en Vlinderboom, hebben zich bezig gehouden met praktische zaken van 

de samenvoeging, zoals welke lesmethodes gaan we gebruiken, welke licenties moeten behouden 

blijven, welke vieringen worden gehouden, etc.   

De ouders van de Vlinderboom hadden tot 10 april de tijd om aan te geven of zij mee over willen 

gaan naar Schreuder of een school in de buurt wilde zoeken. Dit heeft ertoe geleid dat er na de 

zomervakantie bijna 90 leerlingen bij gaan komen! Op basis van het leerlingenaantal na de 

zomervakantie kunnen we nu 9 reguliere groepen formeren en 3 HB-klassen (AMOS-uniQ klassen), 

dus 12 groepen in totaal. Van de reguliere klassen is de verdeling als volgt: 

2x groep 1/2, 1x groep 3, 1x een groep 4, 1x een groep 5, 1x een groep 6, 1x een groep 7 en 2x 

groep 8 ( één apart Vlinderboom, één apart Schreuder). De 3 uniQ-klassen zien er als volgt uit: 1x 

groep 4/5, 1x groep 6/7 en 1x groep 7/8. 

Wat betreft de verdeling van leerkrachten vinden er momenteel volop gesprekken plaats om te 

bepalen waar ieders voorkeur ligt, wie van de Vlinderboom mee over gaat naar de Schreuder-

locatie en wie niet. De AMOS-uniQ klassen houden hun ‘eigen’ HB-leerkracht. Onze eigen 

teamleden hebben ook aangegeven welke wensen zij hebben wat betreft de groep die zij volgend 

schooljaar willen gaan doen. Met die wensen gaan we aan de slag om de formatie mooi rond te 

krijgen. 

     
 

Samenvoeging Schreuder en Vlinderboom- van de MR 

Er is door de MR positief gereageerd op het voorstel om 3 HB-groepen plus een aantal leerlingen 

van de Vlinderboom per 1 augustus over te laten komen naar Schreuder. 

De MR heeft een advies uitgebracht naar het AMOS-bestuur over het proces van deze overgang. 

Het betreft een advies over de gedeelde directie en naamsdeling van de basisscholen Vlinderboom, 

Instituut Schreuder en dr. Rijk Kramer. 

De MR ziet het als belangrijkste zorg dat de samenvoeging zorgvuldig wordt begeleid, zeker nu het 

personeel extra druk is met het afronden van het lopend schooljaar in crisistijd. De adviezen die de 
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MR heeft gegeven aan het AMOS-bestuur zijn terug te lezen op de beveiligde omgeving van onze 

website. ( www.instituutschreuder.nl ->Over de School-> Documenten) 

 

Onderhoud en renovatie schoolgebouw   

Alsof de coronacrisis en een samenvoeging van 2 scholen nog niet genoeg nieuwe en belangrijke 

informatie vraagt, wil ik u ook informeren over het onderhoud en renovatie van het schoolgebouw 

dat op stapel staat. Er zal onderhoud plaatsvinden aan cv- ketels, elektra en het wifi-netwerk. 

Daarnaast zullen de leslokalen worden aangepakt, zowel schilderwerk, vervanging marmoleum op 

de vloer en verandering van de lokaalindeling. Ook de centrale delen van het gebouw (entree, de 

hal en gangen) zullen worden aangepakt. Al snel zal een start worden gemaakt met de renovatie, 

omdat niet alles gaat lukken in de zomervakantie. In nauw overleg wordt gekeken wat wel kan 

worden aangepakt en wat moet wachten tot de zomervakantie. De coronamaatregelen worden 

daarbij uiteraard in acht genomen. 

Het streven is dat na de zomervakantie iedereen in een mooi en fris schoolgebouw kan gaan 

starten!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR oudergeleding: 

Frank Reef: voorzitter 

Bram Wijngaarden: secretaris 

 

MR personeelsgeleding: 

Ellen van de Geer (groep 7/8 A) 

Jacobien Gerbrandy (groep 3) 

 

Ouderraad: 

Tessa Reef: voorzitter 

Alle klassenouders hebben zitting in de Ouderraad. 

 

Vertrouwenspersoon AMOS: 

Minke Fuijkschot: m.fuijkschot@hetabc.nl 

 

 

http://www.instituutschreuder.nl/

