
 
Amsterdam,  29 april 2020 

 
 
 
Betreft: Plan van aanpak heropening school vanaf 11 mei 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Na een onzekere periode van onderwijs op afstand zonder klasgenootjes, meester of juf gaan de 
kinderen na de meivakantie gelukkig weer naar school. 
 
Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 heeft minister-president Rutte bekend gemaakt dat 
alle basisscholen vanaf 11 mei aanstaande gedeeltelijk opengaan. Het ‘naar school gaan’ zal per 
school verschillen, omdat het grotendeels maatwerk is.  
Wij hebben met het schoolteam van De Klimop de afgelopen dagen uitgewerkt hoe het onderwijs 
op De Klimop het beste vormgegeven kan worden. Dit ‘Plan van Aanpak’ hebben wij inmiddels ook 
voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school en deze heeft ingestemd met het 
opgestelde plan. 
 
De komende periode (tot 1 juni) komen alle kinderen voor 50% van de ‘normale’ onderwijstijd naar 
school. De leerlingen van elke groep worden opgesplitst in twee subgroepen, een ochtendgroep 
en een middaggroep. Broertjes en zusjes zijn in dezelfde groep ingedeeld. Ouders en kinderen 
worden door de leerkracht ingelicht in welke groep de kinderen zijn ingedeeld. 
 
De schooltijden: 
      08.15 - 08.30 uur inloop ochtendgroep 
      08.30 - 11.00 uur programma ochtendgroep 
 

      11.45 - 12.00 uur inloop middaggroep 
      12.00 - 14.30 uur programma middaggroep 
 

      De voorschool zal als openingstijden van 08.45 uur tot 13.45 uur hanteren. 
 
We vragen ouders om hun kinderen zoveel mogelijk zelfstandig en lopend naar school te laten 
komen. Als het niet anders kan mag er maximaal één ouder meekomen tot aan het hek rond de 
school. Daarbij moeten ouders ook bij het hek 1.5 meter afstand houden van andere ouders en 
kinderen. De kinderen verzamelen op het plein op de afgesproken plek bij hun leerkracht. 
 
Leerlingen kunnen alleen naar school als ze geen symptomen van het coronavirus hebben. Bij 
milde klachten als verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven. Als er in het gezin iemand klachten 
als verkoudheid, koorts en/of benauwdheid heeft moeten de kinderen ook thuisblijven totdat 
diegene met klachten 24 uur klachtenvrij is, zie richtlijnen GGD op www.ggd.amsterdam.nl Als 
kinderen op school klachten ontwikkelen bellen we de ouders/verzorgers en moet het kind zo snel 
mogelijk opgehaald worden. 
 
Ouders mogen voorlopig nog niet op het schoolplein of in de school komen. Zodra de regels en 
afspraken weer veranderen stellen we u op de hoogte via de website, een aparte brief en/of de 
nieuwsbrief van de school. 
 



Naast deze brief ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren) informatie over de heropening 
van de school in de volgende documenten: 
 

- De brief vanuit het bestuur van INNOORD 
- Het Plan van Aanpak voor De Klimop 
- De groepsindeling van uw kind(eren) 
- De hygiënerichtlijnen vanuit de GGD 

 
Alle documenten staan ook op de website van de school, www.klimopamsterdam.nl 
 
Wij vragen uw begrip en samenwerking met de school in deze lastige periode. Voor vragen en of 
opmerkingen kunt u vanzelfsprekend altijd bellen met school, directie en/of leerkracht van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens het team van De Klimop 
Paul van Hattem 
Obs De Klimop 


