
Beste ouder(s), 
 
De richtlijnen voor volledig openen basisonderwijs per 8 juni zijn door de PO-raad opgesteld. Daar 

hebben we op Het Venster, met instemming van de MR, het vorige scenario op aangepast. Hieronder 

staan alleen de wijzigingen en belangrijkste items voor u als ouders beschreven. Het volledige 

scenario staat op onze website www.kchetvenster.nl  

 

De schooltijden blijven ongewijzigd, behalve op vrijdagmiddag voor groep 5 t/m 8. Zij gaan tot de 
zomervakantie weer tot 14.30 uur naar school. 
 

Brengen en halen 

- Laat uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school toe komen. Brengt of haalt u zelf uw 

kind, doe dat zoveel mogelijk lopend of op de fiets; kom alleen en hou het afscheid zo kort 

mogelijk. 

- Houd afstand t.o.v. andere volwassenen. 

- Ouders komen niet in de school of op het schoolplein. 

- Hou de poort vrij voor kinderen die het plein op of af willen. 

- De kinderen verzamelen nog steeds op dezelfde plaats via dezelfde poort op het schoolplein 

en gaan op een vaste tijd naar binnen. Zorg daarom dat uw kind op tijd op school is. Vanaf 

8.15 uur staan de leerkrachten op het plein op dezelfde vaste verzamelplek. 

o Om 8.20 uur gaat groep B, 3, 5 en 7 naar binnen. 

o Om 8.25 uur gaat groep A, 4, 6 en 8 naar binnen. 

o De peuters mogen iets later komen en gaan om 8.30 – 8.35 uur naar binnen. 

 

Verkeersveiligheid 

Bij het wegbrengen van de kinderen ‘s morgens is de drukte op het trottoir gespreid. Daarom graag 

zo kort mogelijk afscheid nemen zodat de verkeersveiligheid en afstand tot andere volwassenen 

bewaard kan blijven.  

De grootste uitdaging is tijdens het ophalen van uw kind. Dan komt er immers een grotere groep 

ouders dan tot nu toe tegelijk bij elkaar. We hebben daarom besloten dat er 2 medewerkers of 

vrijwilligers van Het Venster kort voordat de school uitgaat, op straat het overige verkeer zullen 

reguleren (zoals afremmen, tegenhouden of aanspreken tot stapvoets rijden). In praktijk blijkt dat er 

gedurende 10 minuten drukte voor de school is. 

 

Alles veilig en soepel laten verlopen, werkt alleen als iedereen rekening houdt met elkaar en met 

deze afspraken.  

 

Contact met ouders  

Basisafspraak is duidelijk en eenduidig: er is geen fysiek contact tussen ouders en personeel.  

• Ouders komen niet op het schoolplein.  

• Oudergesprekken worden beperkt tot het noodzakelijke en door middel van telefoon- of 

videogesprekken gehouden.  

 

http://www.kchetvenster.nl/

