
 
 

Plan van aanpak Klimop 
Volledige opening op 8 juni 

 

 
Inleiding 

 
Het kabinet heeft besloten dat na onderzoek naar de rol van kinderen bij het 
verspreiden van het virus de scholen weer volledig open kunnen vanaf 8 juni.  
 
In dit plan van aanpak staat beschreven hoe we deze volledige openstelling op De 
Klimop gaan vormgeven. 
 
Dit plan van aanpak is in overleg met alle personeelsleden geschreven door Paul 
van Hattem, directeur van Obs De Klimop.  
Als bron/leidraad zijn de richtlijnen opgesteld door het bestuur van INNOORD (zie 
de brief aan ouders) en het protocol van de PO-raad en vakbonden gebruikt: 
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf 
 
Het plan is ter advisering voorgelegd aan de MR. 
 

 
Pedagogische 
prioriteit 

 
Uitgangspunten: 

- Het onderwijs op school herstarten 
- Het welbevinden van kinderen en leerkrachten 
- Observeren van en gesprekken voeren met kinderen 

Onze eerste zorg zal uitgaan naar het welbevinden van de kinderen en 
leerkrachten. Dit betekent dat we naast de aandacht voor de schoolvakken veel tijd 
zullen besteden aan het delen van de ervaringen van de afgelopen tijd. 
 
Ons onderwijs zal bij deze opstart gegeven worden vanuit de volgende 7 punten: 
1. Kinderen en leerkrachten moeten samen de vreugde beleven dat de scholen 
weer open zijn. Er moet dus iets van een (bescheiden) feestje gevierd worden.  
2. De leerkrachten en kinderen moeten delen wat ze meegemaakt hebben toen ze 
niet naar school konden.  
3. De kinderen en leerkrachten moeten hun ervaringen niet alleen mondeling 
delen, maar ook in de vorm van creatieve activiteiten.  
4. De kinderen en leerkrachten moeten weer even aan elkaar wennen en wat meer 
samenspeel- en samenwerk-activiteiten uitvoeren.  

https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf


5. Er zal gesproken moeten worden over de mensen die overleden zijn ten gevolge 
van de het virus. Misschien hebben kinderen wel familieleden of goede bekenden 
verloren.  
6. Observeren en signaleren Het is belangrijk om vanaf binnenkomst de kinderen 
goed te observeren. Hierdoor ben je instaat om tijdig te signaleren of kinderen 
anders zijn en bijvoorbeeld angsten hebben ontwikkeld. Vervolgens is het van 
belang na te gaan welke activiteiten je op start.  
7. Het is belangrijk om veel aandacht te geven aan beweging, creatieve vakken en 
sociale activiteiten voor de groepsvorming.  
 

 
Vreedzame School 

 
Als Vreedzame School gebruiken we bij de herstart de speciaal hiervoor 
geschreven ‘Back to School’-leidraad van De Vreedzame School 
https://www.devreedzame.school/images/dvs/downloads/algemeen/diversen/Back
_to_school_Pedagogische_Handreikingen.pdf 
 

 
Personeel 

 
Het personeel zal, mits klachtenvrij, grotendeels bestaan uit dezelfde medewerkers 
als voorheen. 

- Leerkrachten en onderwijsassistenten 
- Onderwijsondersteunend personeel 
- Vakleerkracht bewegingsonderwijs 
- Vakleerkracht Doelab 
- Muziekdocenten 

 

 
Schooltijden 

 
Vanaf 8 juni komen alle kinderen in de groepen 3 t/m 8 voor de volledige 
onderwijstijd naar school.  
De kleuters blijven, vanwege twee zieke leerkrachten, tot aan de zomervakantie 
opgesplitst in twee subgroepen voor 50% van de onderwijstijd naar school komen. 
 
De schooltijden voor groep 3 t/m 8 zijn als vanouds: 
08.15 - 08.30 uur inloop 
08.30 - 14.15 uur lessen  
 
De schooltijden voor de kleuters blijven: 
08.15 - 08.30 uur inloop ochtendgroep 
08.30 - 11.00 uur programma ochtendgroep 
 

11.45 - 12.00 uur inloop middaggroep 
12.00 - 14.15 uur programma middaggroep 
 

 
Aanvang van de 
schooldag 

 
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. 

https://www.devreedzame.school/images/dvs/downloads/algemeen/diversen/Back_to_school_Pedagogische_Handreikingen.pdf
https://www.devreedzame.school/images/dvs/downloads/algemeen/diversen/Back_to_school_Pedagogische_Handreikingen.pdf


De kinderen verzamelen op het plein op de afgesproken plek bij hun leerkracht. 
 

 
In- en uitgangen 

 
We blijven voorlopig 3 ingangen gebruiken. 
De kinderen van groep 1, 2 en 3 kunnen de hoofdingang gebruiken. 
De kinderen van groep 4 en 5 gaan via de noodtrap aan de achterkant van de 
school naar binnen en naar boven. 
De kinderen van groep 6, 7 en 8 gaan via het hek bij de gymzaal het schoolplein 
op en gebruiken daar de noodtrap om naar binnen en naar boven te gaan. 
 

 
Pauzes  

 
De kinderen gaan 2 keer per dag met hun eigen groep naar buiten. 
Hiervoor hanteren we ons normale rooster, het plein wordt opgedeeld in drie 
zones, zodat elke groep een eigen zone heeft. 
 

 
Gymnastiek 

 
Voor de gymnastieklessen op school volgen we de richtlijnen van de Koninklijke 
Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO). 

- Bij de gymlessen houden de leerlingen zoveel mogelijk 1,5m afstand van 
de vakleerkracht, de lessen worden hierop aangepast. 

- Zo mogelijk wordt er ook buiten les gegeven. 
- Er mag niet op school gedoucht worden! 

 

 
Materialen 

 
Elk kind heeft en gebruikt een eigen setje materialen (pen, potlood, gum, stiften 
etc) We gebruiken voorlopig geen materialen met de hele groep. 
Bij de kleuters gebruiken we alleen materialen die makkelijk schoon te maken zijn. 
 

 
Invulling lestijd 

 
De kinderen, behalve de kleuters, zullen de komende tijd weer 5 uur per dag naar 
school komen. 
De lestijd zal gebruikt worden om: 

- Het ‘normale’ onderwijs op school te herstarten 
- Het welbevinden van kinderen en leerkrachten te blijven volgen 
- Observeren van en gesprekken voeren met kinderen 

 

 
Inrichting en ruimtes 

 
Tussen de kinderen onderling is 1,5 meter afstand niet nodig. Hierdoor kan de 
opstelling in de klassen ongewijzigd blijven. 
Tussen leerkracht en leerling streven we naar 1,5 m afstand, hiervoor zullen we 
met tape een ruimte rondom de werkplek van de leerkracht aangeven waar 
leerlingen niet mogen komen. 
 

  



Hygiëne 
Mondkapjes 
Schoonmaak 

In alle klassen zijn ruimschoots middelen aanwezig voor een goede hygiëne. 
Middelen als zeeppompjes, papieren handdoekjes, schoonmaakdoekjes, middelen 
voor extra schoonmaak van tafeltjes en materialen tussendoor. 
De leerkracht geeft regelmatig instructie over hygiëne (handen wassen, 
hoesten/niezen, contact gezicht vermijden, etc.) 
We gebruiken geen mondkapjes in school.  
Er zal extra en op een andere manier schoongemaakt worden in de school. 
 
Bij de kleuters worden in de middagpauze alle tafeltjes schoongemaakt en worden 
de klassen in gereedheid gebracht om de middaggroep in een schone school te 
ontvangen. Zie de richtlijnen van de GGD op www.ggd.amsterdam.nl 
 

 
‘Verzuim’ 

 
Zieke leerkrachten; 
Het opnieuw lesgeven staat of valt bij de gezondheid van de leerkrachten. 
Leerkrachten kunnen en mogen alleen werken als ze vrij zijn van klachten als 
verkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts. Als een leerkracht ziek is dan kan 
de manier van werken op school weer veranderen, in sommige gevallen zullen we 
vragen kinderen opnieuw thuis te houden omdat er geen leerkracht en/of 
vervanging beschikbaar is. 
 
Zieke leerlingen; 
Leerlingen mogen alleen naar school als ze geen symptomen van het coronavirus 
hebben.  
Bij milde klachten als neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts 
moeten leerlingen thuisblijven.  
Als er in het gezin iemand klachten als koorts boven 38 graden en/of benauwdheid 
heeft moeten de kinderen ook thuisblijven totdat alle gezinsleden 24 uur 
klachtenvrij zijn, 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. 
 
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:  

● Zie testbeleid leerlingen: rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen. 
● Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 

toestemming van ouder(s)/verzorger(s), volgens het landelijk testbeleid en 
opgestelde uitgangspunten. 

● Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van 
fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de 
school en de behandelend arts). 

● Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren,kunnen worden 
vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in 
overleg met de school en de behandelend arts). 

 

Noodopvang kinderen 
in kwetsbare posities 
en leerlingen van 
ouder(s)/verzorger(s) 
met cruciale 

Met ingang van 8 juni wordt door scholen geen noodopvang meer aangeboden. 

http://www.ggd.amsterdam.nl/
http://www.ggd.amsterdam.nl/


beroepen 

 
Kleding 

 
We vragen ouders om de kleuters kleding aan te doen die de kinderen zelf 
makkelijk aan- en uit- kunnen trekken. 
 

 
Voeding 

 
De kinderen lunchen weer op school, ze eten op school alleen hun eigen lunch en 
‘tussendoortje’. Fruit moet ‘hapklaar’ meegeven worden ivm 1,5m afstand 
leerkracht-leerling. Voor de kleuters geldt alleen fruit als ‘tussendoortje’. 
Trakteren door jarige kinderen mag, etenswaren mogen alleen voorverpakte 
producten zijn! 
 

 
Ouders en 
oudergesprekken 

 
Ouders mogen ook de komende periode vanwege de veiligheid niet op school of 
op het schoolplein komen. Ook buiten het hek moeten ouders de 1,5 meter afstand 
onderling goed in de gaten houden. 
Oudercontacten kunnen alleen telefonisch plaatsvinden, hierdoor zullen er geen         
oudergesprekken op school plaatsvinden. Als de leerkracht redenen heeft om met           
u te spreken dan neemt de leerkracht telefonisch contact met u op. Mocht u zelf               
contact met de leerkracht willen over uw kind dan kunt u vanzelfsprekend            
telefonisch contact opnemen met de leerkracht van uw kind. 
  

 
Toetsafname en gesprekken hebben we gepland in samenspraak met het bestuur, 
we gebruiken hierbij de stedelijke (Amsterdamse) richtlijnen en afspraken. 
 

 
Rapport 

 
Het is de bedoeling dat kinderen aan het einde van het schooljaar wel een rapport 
krijgen. Dit rapport zal afwijken van de normale rapportage die de kinderen aan het 
eind van het schooljaar gewend zijn om mee te krijgen. 
 

 
Doubleren of zitten 
blijven 

 
Kinderen doubleren niet of blijven niet zitten vanwege de Corona-periode.  
Als uw kind toch doubleert of blijft zitten dan heeft de leerkracht dit voor de               
Corona-periode al met u besproken en neemt de leerkracht van uw kind            
telefonisch contact met u op. 
 

 
Ouderbijdrage 

 
We betalen dit schooljaar geen ouderbijdrage terug naar ouders.  
Ouders die dit schooljaar een ouderbijdrage hebben betaald krijgen volgend 
schooljaar een korting van 50% op de ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021. 
 

 
 
Toetsen 

 
 
De citotoetsen zullen (volgens Amsterdamse afspraken) toch vanaf 8 juni bij de 



Voorlopig advies gr 7 kinderen worden afgenomen. 
De voorlopige adviesgesprekken voor de kinderen in groep 7 laten we wel            
doorgaan, omdat we denken deze gesprekken veilig te kunnen organiseren. De           
adviesgesprekken staan gepland voor 22 juni, de ouders van de kinderen in groep             
7 krijgen hier een aparte uitnodiging voor. 
 
Toetsafname en gesprekken hebben we gepland in samenspraak met het bestuur, 
we gebruiken hierbij de stedelijke (Amsterdamse) richtlijnen en afspraken. 
 

 
Schoolreisjes en 
uitstapjes 

 
Schoolreisjes en uitstapjes kunnen dit schooljaar helaas niet doorgaan. 
Ouders die hun bijdrage voor het schoolreisje al hebben betaald krijgen dit terug 
na verrekening van de eventuele kosten die wij al gemaakt hebben. Meer 
informatie hierover volgt in de nieuwsbrief. 
 

 
Zomerfeest 
 

 
Dit jaar zal er geen zomerfeest gehouden kunnen worden. Om het einde van het              
schooljaar toch een feestelijk tintje te geven organiseren de leerkrachten voor hun            
eigen groep een klein ‘zomerfeestje’ op vrijdag 3 juli. 
 

 
Afscheid groep 8 

 
De afscheidsavond zal dit jaar niet doorgaan in de vorm van een musical met 
publiek. Er is in overleg met de kinderen gekozen voor het maken van een film. U 
krijgt hier nog nadere informatie over. 
 

 
‘Teamoverleg’ 

 
De leerkrachten zullen elke dag overleggen over de nieuwe manier van werken, 
hoe het verloopt en waar er eventueel aanpassingen kunnen/moeten worden 
gedaan. 
 

 
Studiedagen 

 
Tot de zomervakantie hebben we nog één studiedag gepland, deze dag zijn alle 
kinderen vrij. 
 
Donderdag 18 juni studiedag. 
 

 
Onderwijs op afstand 

 
Kinderen die vanwege hun eigen gezondheid of die van een gezinslid niet naar 
school kunnen komen volgen de lessen zo mogelijk via google-meet.  
 
 

 
Devices en 
muziekinstrumenten. 

 
We zijn bezig de ‘devices’ of laptops weer in te nemen. Dit geldt ook voor de 
muziekinstrumenten die sommige kinderen mee naar huis hebben gekregen.  



Wilt u de devices en muziekinstrumenten weer mee naar school geven, tenzij er 
met de school andere afspraken zijn gemaakt. 
 

 


