
Koudekerke, 23 april 2020 
 
Aan de ouders/verzorgers van de Primas-scholen 
 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 21 april jongstleden het volgende. 
Vanaf 11 mei mogen wij het onderwijs aan onze basisschoolleerlingen weer voorzichtig opstarten. 
Met alle Primas-scholen volgen wij de richtlijnen van de overheid en gaan wij het protocol van de PO-
raad (raad voor het primair onderwijs) volgen, zoveel als dat kan. 
Het protocol noemt men een ‘levend document’: Er kunnen de komende tijd aanpassingen volgen.  
 
Ook de komende tijd gaat veel van onze leerkrachten maar ook van u vragen. Dat realiseren wij ons 
terdege! 
Wanneer wij ons echter aan de spelregels houden, krijgen wij het virus er hopelijk zo spoedig 
mogelijk onder. 
Dat in het belang van onze kinderen en ieders gezondheid. Wij kunnen dit alleen samen! 
Wij willen het onderwijs aan onze kinderen zo goed en efficiënt mogelijk vorm gaan geven en wij 
houden ons daarbij aan de regels die daartoe zijn opgesteld. 
Onze leerkrachten zullen er alles aan doen om het voor de kinderen weer fijn te maken! 
 
Primas-breed 
De directeuren van onze scholen inventariseren welke leerkrachten beschikbaar zijn.  
Er zijn er wellicht die tot een risicogroep behoren.  
Daarna stellen de directeuren, volgens het protocol, een rooster op voor twee cohorten van 
ongeveer hetzelfde aantal kinderen. 
Uitgangspunt is: 100% van de leerlingen, 50% van de tijd fysiek onderwijs. 
 
Schooltijden 
Wij laten de kinderen, ook conform het protocol, hele dagen komen om zoveel mogelijk 
verplaatsingen te voorkomen. De schooltijden voor 4 weken zullen van 8.30 tot 14.00 uur zijn. Dit 
steeds voor de helft van de kinderen met 5 uur les en 30 minuten lunchpauze en enkele pauzes per 
dag. Dit van maandag t/m vrijdag.  Kinderen van ouders met een cruciaal beroep worden tijdens deze 
schooluren op school opgevangen. De BSO past de tijden aan en zal vanaf 14.00 uur beschikbaar zijn. 
Er wordt op school gegeten met de leerkrachten met hulp door andere beschikbare leerkrachten bij 
de kleuters. Indien dit mogelijk is. 
U geeft uw kinderen eten en drinken mee naar school. 
Tijdens Hemelvaartsdag en Pinkeren hebben de kinderen gewoon vrij. Zie hiervoor de 
schoolkalender. 
 
Wie in de school? 
In het schoolgebouw en op het plein mogen alleen de kinderen en het personeel komen (stagiaires 
horen bij het personeel). 
Ouders mogen niet in de school en niet op het plein komen.  
Dat klinkt heel erg onaardig en is ook helemaal niet fijn. Wij moeten ons echter aan de regels 
houden. In het belang van de gezondheid en veiligheid van uw kinderen en ons allemaal. 
 
 
 
 



Voorbereiden van 6 t/m 8 mei. 
Voorbereidingen zijn erg belangrijk. 
De kinderen krijgen voor 7 en 8 mei huiswerk. Er zullen geen digitale lessen door de leerkrachten 
plaatsvinden zodat zij alles goed kunnen voorbereiden om 11 mei van start te kunnen gaan. 
 
Schoolafspraken 
Op onze scholen worden in de komende tijd concrete afspraken gemaakt over tal van zaken: de 
inrichting van de lokalen, huiswerk, pauzes, eten en drinken op school, hygiëne, brengen en ophalen 
van de kinderen, hulp bij schoonmaak in de avonduren etc. etc. 
Op 4 mei aanstaande ontvangt u van uw school een nieuwsbrief met daarin alle afspraken, spelregels 
en in welk cohort uw kinderen zitten. 
 
 
Hartelijke groeten, veel sterkte, houd vol, gezondheid toegewenst!    
 
 
namens alle Primas-directeuren, 
 
Agnes de Jong 
Primas-scholengroep 
 
 
 
 
 


